
 

Studiekring Noord voor Verzekeringsartsen en 
Bedrijfsartsen 

S t u d i e d a g  

What’s up, Doc? 
Nieuwste Medische Ontwikkelingen en 

Implicaties voor de Bedrijfs- en 
Verzekeringsgeneeskunde. 

Donderdag 6 oktober 2016 

Aanvang 09.00 uur 

 

 

 

Lokatie: Hampshire Plaza Groningen 
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen 

tel: 050- 5248000      

Geachte collega, 

Studiekring Noord nodigt u uit voor de jaarlijkse 
studiebijeenkomst in het Hampshire Plaza 
Groningen. 

We leven in een snelle tijd. Nieuwe ontwikkelingen 
volgen elkaar op en het valt niet mee bij te blijven. 
Al weer tien jaar geleden hebben we met 
‘Watskeburt?’ een overzicht geboden van nieuwe 
ontwikkelingen op dat moment. Tien jaar is een 
eeuwigheid in dit tijdperk van internet en de 
digitale revolutie. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er sindsdien veel is veranderd. 
De hoogste tijd voor een update. Eén dag en u 
bent weer bij. Compleet kan zo’n update nooit 
zijn, daarvoor is er teveel gebeurd. We hebben een 
selectie gemaakt van die deelgebieden met de 
grootste raakvlakken met de bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde of interessante 
onderwerpen. We hebben weer een keur aan 
experts en specialisten bereid gevonden ons bij te 
praten.  
 
Genetische, immunologische en nano-
ontwikkelingen klinken veelbelovend. Maar wat is 
sciencefiction en hoe persoonlijk zijn de 
behandelingen in de oncologie al tegenwoordig en 
hoe zijn de actuele prognoses voor overleving 
maar ook voor de kwaliteit van leven? 
Met het stijgen van de gemiddelde leeftijd en het 
activiteiten niveau van oudere mensen zal de vraag 
om behandeling van gewrichtsklachten en slijtage 
alleen maar toenemen. Hoe staat met 
ontwikkelingen op dat gebied? Kunnen moderne 
protheses langer mee en makkelijker worden 
vervangen? Of moeten we dit vragen aan specialist 
technische geneeskunde?  
Modern is ook een tsunami aan psychiatrische 
diagnoses van voorheen als niet afwijkend 
bestempeld gedrag. Zijn er nog wel gezonde 
mensen of heeft iedereen minimaal ADHD, PDD-
NOS  dyslexie, dyscalculie of HST trekken? 
  
Kortom, vele onderwerpen, met vele vragen. Wij 
zijn er dan ook van overtuigd u weer een 

interessante en leerzame studiedag aan te kunnen 
bieden.  
Evenals afgelopen jaren zal de nascholing bestaan 
uit plenaire voordrachten en parallelsessies. Op de 
studiedag kunt u aan parallelsessies deelnemen. Bij 
de aanmelding voor de studiedag kunt u uw 
voorkeur voor de sessies aangeven. 
Voor de parallelsessies is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Vandaar dat we de deelname 
aan deze dag moeten beperken. Wie het eerst 
komt, die het eerst maalt. Aanmelding aan de zaal 
is niet mogelijk.  

Programma  

08:30 uur Zaal open, ontvangst en koffie 

09:00 uur Opening 

09:15 uur Nieuwste ontwikkelingen in de oncologie  
dr. J. Nuver 

10:00 uur Evidence based werken met de orthopeed 
prof. dr. R.L. Diercks 

10:45 uur Pauze 

11:00 uur Technische Geneeskunde 
 dr. H.A.Th. Miedema 
 
11:45 uur Nieuwste ontwikkelingen in de Psychiatrie 
                dr. E.H. Horwitz 

12:30 uur Lunch 

13:30 uur Bedrijfsgeneeskunde 
drs. P.L.S. Karper 

14:05 uur Verzekeringsgeneeskunde 
 dr. R. Kok 
 
14:40 uur Pauze 

15:00 uur Parallelsessies – ronde 1 

16:00 uur Parallelsessies – ronde 2 

17:00 uur  Invullen evaluatieformulier 

 Sluiting met hapje en drankje 



Accreditatie voor 6 uur is verkregen bij het ABSG 
voor de hoofdstroom arts voor arbeid en 
gezondheid, zowel bedrijfs- als 
verzekeringsgeneeskunde onder nummer 260649. 
Omdat de accreditatie door het ABSG is 
gedigitaliseerd is het noodzakelijk, als u prijs stelt op 
invoering in GAIA, uw BIG-registratienummer op 
te geven. Zonder BIG-nummer kunnen wij uw 
deelname niet in GAIA brengen. Uw aanwezigheid 
zal worden geregistreerd door middel van een in- en 
uittekenlijst. Na deelname worden de accreditatie 
punten in GAIA gebracht en kunt u, desgewenst, via 
de site een certificaat afdrukken. 

Aanmelding vindt plaats via de website, 
www.studiekringnoord.nl. Bij aanmelding kunt u 
uw parallelsessie voorkeuren aangeven. De kosten 
voor deelname zijn € 125,-.  
Na aanmelding kunt u dit overmaken op 
bankrekening NL73INGB0009236889 ten name 
van Studiekring Noord te Winsum onder vermelding 
van de aanmeldcode die u ontvangt na aanmelding 
via de website. Na ontvangst van uw betaling is de 
aanmelding definitief. Via de website kunt u een 
factuur en, na ontvangst van uw betaling, een bewijs 
van betaling aanmaken. 
 
Op de website vindt u altijd de nieuwste 
informatie over de nascholing en informatie over 
uw aanmelding. 
Bij de indeling van de parallelsessies zullen we 
zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening 
houden. Aan de zaal ontvangt u uw definitieve 
indeling. 
 
Locatie: 
Adres: Hampshire Plaza Groningen  
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen,  
Zie voor routebeschrijving:  
www.hampshire-plazagroningen.nl 
 
Studiekring Noord:  
N.Visser, C.H.W.J. Vorselman, J.Miedema, 
P.A.C.H.Joosten, J. Spanjer, en J.Buitenhuis. 
 
www.studiekringnoord.nl 
E-mail: info@studiekringnoord.nl 

Parallelsessie A  
Infectieziekten 
door: dr. Kasper Wilting 
Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er rond 
infectieziekten (Lyme, Q-koorts, Ebola, 
Clostridium)? Zijn er nieuwe behandelingen, hoe is 
b.v. de stand van zaken t.a.v. resistentie?  Welke 
beperkingen zijn er bij infectieziekten voor arbeid?  
Kunnen er blijvende beperkingen ontstaan?   
 
 
Parallelsessie B  
Waarheidsvinding 
Door: drs. Charles Lemmers 
Hoort waarheidsvinding bij het medische vak? Wat 
is het verschil tussen simulatie en aggravatie? Tips en 
trucs voor in de spreekkamer? Hoe vaak komt 
simulatie voor? Hoe betrouwbaar is medische 
informatie van collega’s eigenlijk? 
 
 
Parallelsessie C  
Fysiotherapie 
door: Sander Ensing 
Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er binnen de 
fysiotherapie? Hoe zit het nou met dry needling, 
shockwave, tapen en drukpunten. Is dit evidence 
bases of alternatief geneuzel? Is massage nog wel in? 
 
 
Parallelsessie D  
Neurologie 
door: Gert-Jan Luijckx 
Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in de 
neurologie? Welke effecten hebben deze 
ontwikkelingen op prognose, op kwaliteit van leven, 
op mate waarin mensen deel kunnen men aan het 
dagelijkse leven, inclusief het arbeidsleven. 
Waar zijn de HNP’s gebleven?  
Wat zijn de actuele ontwikkelingen rondom 
neuroborreliose/lange termijn effecten ziekte van 
Lyme? Bestaat chronische Lyme nou wel of niet?  
 

Parallelsessie E  
Cardiologie 
door: drs. Kevin Damman 
Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in de 
cardiologie wat betreft diagnostiek, behandeling en 
prognose.  Zit er een verschuiving van hartinfarcten 
naar andere cardiologische beelden?  
Is er sprake van genderspecifieke hartklachten en 
aanpak?  Zin en onzin van voedingsmiddelen, 
diëten, superfoods binnen de cardiologie.  
Welke effecten hebben deze nieuwe ontwikkelingen 
op prognose, op de kwaliteit van leven, op de mate 
waarin mensen deel kunnen nemen aan het 
dagelijkse leven, inclusief het arbeidsleven? 
Zijn er nieuwe ontwikkelingen in het omgaan 
met/verwerking van cardiologische aandoeningen? 
 
 
 
 
 
 
 
Sprekers: 
Drs. K. Damman, cardioloog, UMCG 
Prof. dr. R.L. Diercks, orthopedisch chirurg, 
hoogleraar klinische sportgeneeskunde, UMCG 
De heer S. Ensing, Fysiotherapeut en docent 
Hanzehogeschool 
Drs. E.H. Horwitz, psychiater, Hoofd polikliniek 
Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG 
Drs. P.L.S. Karper, Teammanager team Overheid, 
Arbodienst Zorg van de Zaak 
dr. R. Kok, verzekeringsarts, UWV en voorzitter 
NVVG 
drs. C.H.C. Lemmers, verzekeringsarts bezwaar en 
beroep UWV 
Dr. G.J.R. Luijckx, neuroloog, UMCG 
Dr. H.A. Th. Miedema, Director of Education 
Health, Biomedical Engineering, Technical 
Medicine, Health Sciences | University of Twente 
Dr. J. Nuver, medisch oncoloog, UMCG 
K.R. Wilting, internist-infectioloog, Medische 
microbiologie UMCG 
 


