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Programma ‘Recht door Zee II’
Juni 2021
Ziektepreventie en gezondheidspromotie, strategieën voor
huisarts en medisch specialist
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Programma per dag
Woensdag 23 juni 2021
09:00-10:00

Inloop, registratie en inschrijving, koffie

10:00-10:15

Opening door de voorzitter

10:15-11:15

Gezina Oei - Pijnbestrijding

11:15-12:15

Marcel de Korte - Feiten en fabels rondom peri-operatieve risico’s

12:15-13:15

Pauze en lunch

13:15-14:15

Joris Jaspars - De prostaat: het orgaan van leven en dood

14:15-15:15

Jur Willemsen - Plasklachten en de vermodernisering van de urologische
praktijk
Sportief gezamenlijk programma gevolgd door diner
Donderdag 24 juni 2021

08:30-10:30

Marijn Aalders en Frances Voet (Bettery institute) - Inspiratiesessie Brede
Gezondheid; ‘Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’

10:30-11:00

Koffiepauze

11:00-13:00

Marijn Aalders en Frances Voet (Bettery institute) - Inspiratiesessie Brede
Gezondheid; ‘Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ (vervolg)

13:00

Lunch met daaropvolgend gezamenlijk sportief programma en diner
Vrijdag 25 juni 2021

08:30-09:30

Alexander Klusman - Onverklaarbare klachten, een bloemlezing uit de
geschiedenis

09:30-10:30

Roel Engel - ‘flowstates’

10:30-11:00

Koffiepauze

11:00-12:00

Marjan Drenth - prikkelbaar darm syndroom

12:00-13:00

Arjan Damen - Plastische chirurgie, meer dan BBB

13:00-13:15

Afsluiting door de voorzitter

3

Gezina Oei - Pijn, pijnbeleving en leefstijl
(reeds geaccrediteerd voor het programma van ‘Recht door Zee’ in mei 2021)

Inhoud lezing:
1. Pijngeneeskunde in brede zin
● Wat is pijn?
● Welke soorten pijn: nociceptief, neuropathisch, visceraal, nociplastisch
● Behandelmogelijkheden
● Voorbeeld leefstijl poli Dijklander ziekenhuis
2. Casuistiek
3. Analgetica
● Analgetica: type geneesmiddelen
● WHO pijnladder
● “het gedoe rond opiaten” en de opiaatcrisis
● verantwoord voorschrijven

Leerdoelen:
Deel 1 (voordracht 20 min) Vergroten algemene kennis over pijn. Aan het einde van het
eerste deel begrijpen de deelnemers
● hoe de pijn (beleving) tot stand komt
● welke soorten pijn er onderscheiden worden, dit is relevant voor deel 2 wanneer we
het hebben over analgetica
● welke onderdelen een pijnbehandeling kan bevatten
● dat de behandeling van pijn vaak multidisciplinair is
● dat kijken naar leefstijl een belangrijk onderdeel daarvan is
Deel 2 casuistiek (interactief 15 min)
Voorbeelden van pijnproblematiek aan de hand van casuistiek uit de praktijk van huisartsen
en medisch specialisten.
Aan het einde van deze sessie hebben deelnemers geleerd:
● dat de aanpak van pijn in verschillende setting behoorlijk anders kan zijn
● dat men soms juist wel veel opiaten kan inzetten en soms terughoudend moet zijn
PAUZE 15 min
Deel 3 (voordracht 25 min) Vergroten algemene kennis over analgetica. Aan het einde van
het eerste deel begrijpen de deelnemers
● welke typen analgetica er bestaan
● hoe de WHO pijnladder is opgebouwd
● de farmacodynamiek van opiaten
● bijwerkingen en risico’s van opiaten
● hoe groot het probleem rondom opiaten is
● hoe je verantwoord opiaten voorschrijft
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Leermiddelen:
Zie boven; plenaire voordracht en bespreken casuistiek, alsmede ruimte voor plenaire
discussie

Spreker:
Gezina Oei is anesthesioloog-pijnspecialist in het Dijklander ziekenhuis te Hoorn. Haar
werkzaamheden voor anesthesie liggen met name op de operatiekamers, verloskamers en
traumakamer/shockroom. Als pijnspecialist is zij werkzaam op de pijnpoli, verricht ze
invasieve pijnbehandelingen en is ze betrokken bij de pijnbestrijding voor klinische
patienten na een operatie, maar ook bij ischemisch vaatlijden of oncologische zorg.
Zij is opleider voor AIOS, fellows pijngeneeskunde en verpleegkundig specialisten.
Daarnaast is zij instructeur voor de MOET-cursus (Managing Obstetric Emergencies and
Trauma).
Disclosures:
geen
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Marcel de Korte - Feiten en fabels rondom peri-operatieve risico’s

Inhoud lezing:
“U mag nooit meer narcose krijgen, dan gaat u dood” zei de chirurg tegen de patiënt...
De bevolking wordt steeds ouder en het aantal behandelbare chronische ziekten neemt toe.
We zien daarom met steeds grotere regelmaat zogenaamde hoogrisico patiënten die een
interventies onder enige vorm van anesthesie moeten ondergaan. Dit kan voor een operatie
zijn, maar ook voor behandelingen buiten het OK complex. Bijvoorbeeld diagnostische en
therapeutische procedures op de functiekamers of korte procedures zoals ECT’s.
Bij belangrijke co-morbiditeit voor anesthesie moet men denken aan hartfalen, ernstig
pulmonaal lijden, dialyse, maar ook cognitieve aandoeningen. Met enige regelmaat worden
de anesthesiologen op de pre-operatieve polikliniek geconfronteerd met heel duidelijke
ideeën over het anesthesiologisch risico bij deze patiënten en de eventuele gevolgen van
anesthesie na de ingreep. Deze zijn vaak ingegeven door het googlen van patiënt of familie,
maar door collega’s die de patiënt vooraf advies hebben gegeven. Soms berusten deze
adviezen over de anesthesie echter op fabels.

Leerdoelen:
●
●
●

Kennis opdoen van de diverse mogelijkheden van anesthesie waaronder procedures
uitgevoerd kunnen worden.
Update krijgen van de huidige evidence rondom anesthesiologische en
peri-operatieve risico’s met name bij de ouder wordende patiënt.
Praktische handvatten geven om een peri-operatief risico te kunnen kwantificeren.

Leermiddelen:
Plenaire lezing en discussie aan de hand van diverse voorbeelden en casussen.

Spreker:
Marcel de Korte is werkzaam als anesthesioloog in het Maastricht UMC+. Hij heeft zich
gespecialiseerd in de cardio-anesthesiologie en is in binnen de afdeling verantwoordelijk
voor de klinische anesthesiologie. Marcel participeert in de opleiding van AIOS
anesthesiologie en in het Europees geaccrediteerd fellowship cardio-anesthesiologie. Hij
heeft presentaties gegeven op diverse nationale en internationale congressen.
Disclosures:
Geen
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Joris Jaspars - De prostaat: het orgaan van leven en dood
Inhoud lezing:
Het meest centraal gelegen orgaan van de man speelt een zeer essentiële rol in het
ontstaan en voortbestaan van de mens: het levert zowel een belangrijke bijdrage aan de
voortplanting van de mensheid als aan het levenseinde van de individuele
man.
De centrale ligging van dit orgaan staat symbolisch voor deze essentiële rol. Het is een
gespierde klier die vocht produceert voor het transport van de zaadcellen en de succesvolle
bevruchting van de eicel, en zo speelt het een zeer essentiële rol in de voortbestaan van de
mensheid. Deze rol wordt nog verder ondersteund door een 2e - hypothetische - functie van
de prostaat: de productie en opstapeling van prostaatvocht in de prostaatklier en zaadblazen
die een toenemende druk geeft en resulteert in een onmiskenbare oerdrift om te willen
ejaculeren. Op een heel basaal niveau zorgt de prostaat dus voor de cyclische drang tot
ejaculatie, en hierna treedt de bekende opluchting en afname van deze drang op.
Deze cyclus herhaalt zich om de paar dagen en waarborgt zo het voortbestaan van de
mensheid, maar deze essentiële functie van de prostaat voor het leven en voortplanting
neemt met de jaren af en verliest uiteindelijk na voltooiing van de kinderwens volledig zijn
voortplantingsfunctie.
Hierna vindt dan in het mannelijk lichaam iets wonderbaarlijks plaats: na voltooien van deze
taak verschrompelt de prostaat niet, maar neemt juist in grootte toe. Bij uitblijven van
interventies of andere ziekten/incidenten leidt dit uiteindelijk tot een blokkade van de afvoer
van urine met een uremisch coma en dood tot gevolg. Hiermee verwordt dit orgaan - met
belang voor het voortbestaan van de mensheid - ook een orgaan die het levenseinde van de
individuele man uiteindelijk weet te bepalen.
Leerdoelen:
● Positie en rol prostaat m.b.t. de voortplanting en levenseinde verduidelijken, en
daarmee naast kennis over de prostaat ook een meer holistische en filosofische kijk
op dit bijzondere orgaan helpen bevorderen.
● Hiermee wordt ook een ander perspectief geboden dat in patientencontacten kan
worden ingezet om bij interventies een vorm van shared decision te bereiken.
Leermiddelen:
interactieve lezing en discussie ondersteund met PowerPoint
Spreker: Joris Jaspars, uroloog is werkzaam in middelgroot regionaal ziekenhuis in Zeeland
met specialisatie op urologische oncologie. Voorheen VUMC/NKI-AVL en Daniel den Hoed
Kliniek.
Binnen dit kader opleiden en van collega’s/ coassistenten/ verpleegkundigen en regelmatig
voorlichten patiënten in en buiten de regio.
Disclosures:
Geen
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Jur Willemsen - Plasklachten en de vermodernisering van de urologische
praktijk
Inhoud lezing:
In iedere tractus anamnese wordt stilgestaan bij de mictie, maar wat is de huidige stand van
zaken als het gaat om plasklachten?
In deze lezing wordt een overzicht gegeven van het plassen en functionele problemen die
ontstaan bij de man obv vergroting/obstructie door prostaat aan de hand van de meest
recente wetenschappelijke inzichten.
Daarnaast komt de pathologie aan bod en uiteraard de meest recente behandelopties
waarbij met name gekeken wordt naar klachten en tevredenheid van de patiënt.
Een van de meest recente ontwikkelingen in de urologische praktijk is een nieuwe
operatietechniek (HOLEP), zoals we die uitvoeren in ziekenhuis Gelderse Vallei, en ook
deze techniek zal nader worden toegelicht.

Leerdoelen:
Maak de leerdoelen concreet, bijvoorbeeld mbv de volgende punten
● Begrip vergroten over het ontstaan van plasklachten.
● Kennis over van mictie/LUTS/BPH/behandelingen vergroten
● Praktische toepassing van BPH in de HA praktijk om onnodig verwijzing te bereiken

Leermiddelen:
Interactieve voordracht/workshop ondersteund met PP presentatie met video en materiaal

Spreker:
Drs. Jur Willemsen is als uroloog werkzaam in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.
De vakgroep urologie in dit ziekenhuis is voorloper op gebied van Holmium laser
behandeling voor BPH.
Zijn/haar werk bestaat ook uit het opleiden van collega urologen in deze techniek.
Eerdere ervaringen op het gebied van onderwijs geven bestaan uit diverse voordrachten op
(nationale en internationale) congressen (Urologie). Tevens onderwijs in kader van opleiding
urologen (Franciscus Rotterdam) en SEH en Co assistenten (alle eerdere werkplekken)
Disclosures:
Geen

8

Marijn Aalders en Frances Voet (Bettery institute) - Inspiratiesessie
Brede Gezondheid; ‘Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’
(reeds geaccrediteerd voor het programma van ‘Recht door Zee’ in mei 2021)
Inhoud lezing:
De zorg verandert…
Er is een grote verandering gaande binnen zorg en welzijn. Het huidige stelsel heeft een
probleem georiënteerd en verdedigend karakter, sterk gericht op preventie en het
behandelen van ziekte. Binnen de gezondheidszorg vindt nu steeds meer een beweging
plaats naar Gezondheid en Gedrag, positieve gezondheid. Dit is meer aanvallend, gericht
op ambitie en het versterken van gezondheid. De eerste en tweede lijn spelen daarin een
belangrijke rol.
Deze verandering is relevant voor iedere huisarts en medisch specialist vanwege het
maatschappelijk belang; het voorkomen van onnodige zorgkosten en het tot stand brengen
van een samenhangende vorm van gezondsheidspromotie. Bijkomend voordeel is de
mogelijkheid om met meer plezier en in een positieve sfeer patiënten te activeren op een
wijze die aansluit bij hun wens en dit leidt vervolgens ook tot meer werkplezier en minder
burnout in het medische veld.
Visie: ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’
De door Bettery ontwikkelde GG/ZZ-visie is richtinggevend in deze inspiratiesessie: naar
een complementair aanbod voor gezondheid en ziekte. We stimuleren gezondheid en
gedrag (GG) gericht op plezier en ambitie. Wanneer expertise of zorg (ZZ) nodig is, sluit
deze op GG aan.
Iedere hulpverlener in het medisch domein levert professionele ondersteuning van
gezondheid en gedrag op basis van een persoonlijke benadering en wetenschappelijke
kennis. Eerst gericht op waarden en zingeving van de hulpvrager, daarna op activatie.
Indien nodig vindt toevoeging van medische zorg plaats.
Inspiratiesessie: programma
Tijdens de 4-urige inspiratiesessie maak je kennis met de GG-visie en -aanpak. Hoe kun je
verder kijken dan diagnose en behandelwijzen? Je krijgt tools aangereikt die je werk
leuker, lichter en succesvoller maken.

Leerdoelen:
Na de inspiratiesessie weet je...
● Het denkkader, de meerwaarde en heb je de GG/ZZ-filosofie ervaren
● Meer over het concept ervaren gezondheid en herken je een nieuw gespreksmodel
● Hoe je kunt aansluiten bij de cliënt
Kun je...
● De visie en het gespreksmodel gebruiken in je eigen praktijk
● Mensen activeren en versterken in hun gezondheid
● Invloed en regie verleggen
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En levert het je op dat...
● Je geprikkeld bent en benieuwd bent naar wat dit oplevert in de praktijk
● Je cliënten kunt activeren
● Je meer plezier en energie in je werk ervaart

Leermiddelen:
De eerste twee uur maken we kennis met de visie. Waar sta je in je werk op het gebied van
zorg, preventie & gezondheidspromotie? Hoe bevorderen we dat cliënten de invloed op hun
gezondheid vergroten? Hoe vertaal je dat naar je eigen handelen en organisatie? En wat zijn
de consequenties van deze aanpak voor de gezondheidszorg? Het tweede deel is praktisch
ingericht: gespreksoefeningen, filmpjes, bewustworden van eigen competenties en het
vertalen van deze aanpak naar je eigen praktijk.
Opbouw
● 1 dagdeel van 4 uur scholing (digitaal of live)
● 2 uur: visie, landelijke ontwikkelingen, zelf ervaren en inspiratie
● 2 uur: gespreksvoering, eigen competenties en activatie

Sprekers:
Marijn Aalders werkte 10 jaar als fysiotherapeut in verschillende specialisaties en op diverse
plekken in de wereld. Vanuit haar ervaring ontstond een verlangen de zorg te verbeteren en
mensen tot ontwikkeling te stimuleren. Zij ontwikkelde in 2003 het BigMove-programma en
de GG/ZZ visie. Zij is ontwikkelaar en trainer aan het Bettery Institute en faciliteert de
beweging van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG) via scholing,
praktische instrumenten en verduurzamen van deze werkwijze binnen het medisch en
maatschappelijk domein. In 2013 volgde zij de opleiding tot ICF-trainer via het WHO-FIC
Collaborating Centre. Marijn is lid van de PPP (Publiek Private Partnership) Gezondheid:
ertoe doen en meedoen binnen Health~Holland.
(https://www.healthholland.com/partnerships/health-and-wellbeing) en betrokken bij de
ontwikkeling van gezondheidstoepassingen.
Frances Voet is bij Bettery Institute de opleider en ontwikkelaar van de training Brede
gezondheid, ‘van Ziekte en Zorg naar Positieve Gezondheid en Gedrag’. Bij het
UMC-Utrecht is zij werkzaam als docent communicatie en tutor en daarnaast heeft zij
haar eigen opleidingsinstituut gericht op (persoonlijk) leiderschap en teamsamenwerking.
Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring als docent, trainer-coach. Ze werkt eclectisch en
houdt erg van het combineren van verschillende stromingen en principes uit NLP,
systemisch werk, transactionele analyse.
Disclosures:
geen
Zie meegeleverde documenten voor achtergrondinformatie
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Alexander Klusman - Onverklaarbare klachten, een bloemlezing uit de
geschiedenis
(reeds geaccrediteerd voor het programma van ‘Recht door Zee’ in mei 2021)
Inhoud lezing:
Somatisch onverklaarde klachten spelen een rol in onze brede klinische praktijk. Deze lezing
biedt een historische kijk op dit verschijnsel waarbij in het verleden de term ‘hysterie’ werd
gebruikt voor verschillende symptomen en ziektebeelden die vooral bij vrouwen zouden
voorkomen en gepaard gaan met soms bizarre lichamelijke symptomen en
bewustzijnsveranderingen.
Het kennis nemen van de geschiedenis van dit boeiende diagnostische concept biedt ons,
naast dat het soms vermakelijk is, ook belangrijk inzicht want: " Wie de geschiedenis niet
kent is gedoemd ze te herhalen" .
Deze presentatie nodigt uit tot reflectie over onze huidige paradigma’s en onze bejegening
van patienten met onverklaarde klachten.
Ik hoop dat dit verhaal zal leiden tot meer zelfreflectie, meer twijfel over ons eigen oordeel,
meer nuancering en meer mededogen met patiënten die zich met deze symptomen
presenteren.

Leerdoelen:
●
●
●

Kennis over de geschiedenis van het concept ‘Hysterie’.
Inzicht in en reflectie over de wijze waarop onze vooroordelen ons kunnen misleiden
en hoe moeilijk het is om kritisch naar onze eigen paradigma's te kijken.
Nuancering van het oordeel over en mededogen met patiënten die zich met
onverklaarde en soms bizarre symptomen presenteren.

Leermiddelen:
Plenaire lezing en discussie over hoe deze concepten in de dagelijkse praktijk herkend
worden en hoe we door de geschiedens te begrijpen onze interventies kunnen aanpassen.

Spreker:
Alexander Klusman is psychiater, zijn aandachts- en expertisegebieden zijn diagnostiek en
behandeling van psycho-traumagerelateerde stoornissen, borderline- en andere cluster B
persoonlijkheidststoornissen, de relatie tussen “psyche en soma” en lichaamsgerichte
interventies in psychotherapie.
Sinds 1987 is hij als supervisor en werkbegeleider betrokken bij de opleiding van van vele
tientallen AIOS in regio den Haag en Overijssel. Hij is lid van de Psychiater Expertgroep
Persoonlijkheidsstoornissen (PEPS). Hij heeft diverse voordrachten verzorgd voor collega
psychiaters, psychologen en verpleegkundignen binnen de instelling (St Franciscushof,
Zwolse poort en Dimence) en voor PEPS.
Disclosures:
geen
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Roel Engel - ‘Flowstates’ en de invloed op lichaam en geest; wat kunnen
we leren van de psychologie van extreme sport beoefening
(reeds geaccrediteerd voor het programma van ‘Recht door Zee’ in mei 2021)
Inhoud lezing:
In de beweging van ziektepreventie naar gezondheidspromotie kunnen huisartsen en
medisch specialisten leren van onderzoek gericht op zogenaamde ‘flowstates’; een mentale
toestand waarin een persoon die een activiteit uitvoert, volledig wordt ondergedompeld in
een gevoel van energieke focus, volledige betrokkenheid en plezier in het proces van de
activiteit. In wezen wordt flow gekenmerkt door de volledige absorptie in wat je doet, en een
resulterende transformatie in je besef van tijd.
Wanneer we onze patienten in een dergelijke mentale toestand kunnen brengen rondom
gezondheidsbevorderd gedrag is de kans groter dat zij dit tot gewoonte kunnen uitbouwen.
In deze lezing wordt stilgestaan bij het groeiende wetenschappelijk onderzoek naar deze
mentale toestand, de onderliggende neurobiochemie, en praktische adviezen om
gezondheid te bevorderen door gebruik te maken van flow states.
Daarbij is ook aandacht voor het terrein van extreme sporten waarin een dergelijke toestand
sneller bereikt wordt, en hoe wij als artsen kunnen profiteren van het beoefenen van een
dergelijke sport in onze werk-prive balans.

Leerdoelen:
●
●
●
●
●

Begrip van het fenomeen ‘flowstates’
Kennis over wetenschappelijk onderzoek naar ‘flowstates’
Kennis over onderliggende neurobiochemische processen van ‘flowstates’
Praktische toepassing van deze kennis om gezondheid van onze patienten te
bevorderen
Het terrein van extreme sporten toelichten, het verband met flowstates, en hoe wij als
artsen deze sporten kunnen toepassen voor een beter evenwicht in ons eigen leven
(werk en prive)

Leermiddelen:
Een plenaire lezing ondersteund met een Powerpoint presentatie waarin de theorie achter
de gestelde vragen zal worden toegelicht aan het einde getoetst middels een quiz, hierna
een plenaire discussie over de praktische implicaties.

Spreker:
Roel Engel is werkzaam als uroloog in het Maasstad ziekenhuis en het Ikazia ziekenhuis.
Daarbij traint hij de vaardigheden van de aldaar aanwezige AGNIO’s. Zijn interesse en
expertise op het terrein van ‘flowstates’ komt voort uit het levenslang beoefenen van
extreme sporten, en het benutten en uitdragen van het potentieel dat dit met zich meebrengt
in het bevorden van de algemene gezondheid van patienten en collega’s.

Disclosures:
geen
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Marjan Drenth - Prikkelbaar darm syndroom
Inhoud lezing:
Functionele klachten, dat wil zeggen klachten zonder direct aanwijsbare oorzaak, zijn voor
iedere arts een dagelijks fenomeen. Desondanks is de aanpak van dergelijke klachten soms
complex en veeleisend. In deze lezing wordt ingegaan op functionele klachten met het
‘prikkelbaar darm syndroom’ als voorbeeld.
In de lezing zal naast anamnese, lichamelijk onderzoek, pathofysiologie en behandeling met
name aan bod komen hoe om te gaan met prikkelbare darm klachten. Hoe kan men deze
patienten horen en helpen, zonder daarbij onnodig aanvullend onderzoek te verrichten dat
juist schade zou kunnen opleveren of onzekerheid zou kunnen toevoegen.
En wie zorgt er uiteindelijk voor deze patiënten: de huisarts? de medisch specialist? de
psycholoog of psychiater? Er wordt stilgestaan bij de implementatie van een succesvolle
samenwerking tussen eerste en tweede lijn waarin de patient centraal staat en de
zorglogistiek is verbeterd.
Leerdoelen:
● Kennis vergroten over prikkelbare darm en behandeling
● Kennis vergroten over hoe om te gaan met functionele klachten
● Handvatten aangereikt krijgen over waar je op moet letten bij anamnese en
lichamelijk
● Onderzoek bij functionele klachten.
● Inzicht krijgen in wie welke zorg levert voor patiënten met functionele klachten.
Leermiddelen:
Interactieve presentatie met powerpoint ondersteunt, gevolgd door discussie over het
onderwerp.
Spreker:
Marjan Drenth is opgeleid als Maag darm lever arts en is momenteel werkzaam in de
Corona-gerelateerde zorg, en de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
Zij is verantwoordelijk voor de begeleiding van co-assistenten en de opleiding van
verpleegkundig-specialisten en verpleegkundigen.
Disclosures:
Geen disclosures
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Arjan Damen - Plastisch chirurgie, meer dan BBB
Inhoud lezing:
Plastische chirurgie wordt immer geassocieerd met BBB, borst, buik en billen. Dit zijn in het
algemeen dankbare ingrepen resulterend in een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit
van leven maar hebben helaas nog vaak een negatieve bijklank. Naast de bekende 3B’s
heeft de plastische (formeel plastische-, reconstructieve-, hand- en esthetische) chirurgie
een veel breder werkgebied zoals ook al uit de formele naamgeving blijkt. Zo behandelen wij
o.a. huidtumoren, heel veel hand- en polspathologie, reconstructies van uiteenlopende aard
en voor diverse specialismen alsook esthetische chirurgie in bredere zin. Een aantal
standaard plastische onderwerpen zullen worden behandeld zoals huidtumoren en
standaard handpathologie zoals zenuwcompressiesyndromen en triggervinger. We zullen
dieper ingaan op de verregaande mogelijkheden van reconstructies van o.a. hoofdhals,
aangezicht, borst, onderbeen en voet. Bij dergelijke reconstructies zijn wij essentieel voor
meerdere belendende chirurgische specialismen zoals neuro-, MKA, trauma-, borstchirurgie
alsook de orthopedie. Daarnaast bestaan er ook veel dwarsverbanden met b.v. de reumatoen neurologie. Specifiek, m.n. om functionele mogelijkheden van plastische chirurgie te
tonen, zullen we ingaan op de klapvoet en behandeling daarvan.
Leerdoelen:
● Beter begrip over mogelijkheden van plastische chirurgie
● Verbeteren van kennis over pathologie en behandeling van aantal standaard
plastisch chirurgische aandoeningen
● Verbeteren van kennis over behandeling van aantal specifieke plastisch chirurgische
aandoeningen en mn de reconstructieve (micro)chirurgie
● Verbeteren van kennis over de fundamenten, de basisprincipes voor reconstructies
● Tonen van de welhaast onbegrensde en onvoorstelbare mogelijkheden van
plastische chirurgie
● Verspreiding en toepassing van deze kennis om gezondheid van onze patiënten te
bevorderen
Leermiddelen:
Een plenaire lezing ondersteund met een interactieve Powerpoint presentatie
Spreker:
Spreker:
Arjan Damen is werkzaam in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg en in de privékliniek in Oisterwijk. In het ziekenhuis behandelt hij naast standaardpathologie m.n.
handpolspathologie, (micro)chirurgische reconstructies en specifiek de klapvoet.
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