Geachte collega,
Studiekring Noord nodigt u uit voor de jaarlijkse
studiebijeenkomst, in het Hampshire Plaza
Groningen.
Een ongeval zit spreekwoordelijk in een klein
hoekje. Het hoekje mag dan klein zijn, de gevolgen
soms heel groot.

Studiekring Noord voor Verzekeringsartsen en
Bedrijfsartsen

Studiedag

In een klein hoekje!
Vroege en late gevolgen van een ongeval
en de relatie met de bedrijfs- en
verzekeringsgeneeskunde.

Donderdag 7 oktober 2010
Aanvang 09.00 uur

Lokatie: Hampshire Plaza Groningen
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen
tel: 050- 5248000

Maar hoe zit dat tegenwoordig met
veelvoorkomende letsels? Wat zijn de nieuwste
behandelmethodes en van welke prognose kan uit
worden gegaan? Wat kan de revalidatie daar aan
bijdragen? En dan arbeidsrevalidatie: wat is dat
precies en welke zin heeft het? En wat is nog
mogelijk na een hersenletsel? Hoe worden die
tegenwoordig geclassificeerd en welke prognose
hoort daar bij?
Naast fysieke kan een ongeval ook psychische
gevolgen hebben. Hoe zit dat tegenwoordig met
PTSS? Komt het nog wel voor en is EMDR echt
dat wondermiddel? En dan whiplash: bestaat het
(nog) en mogen we het woord wel gebruiken?
Wat is de stand van zaken ten aanzien van
bijvoorbeeld pees, hand en zenuwletsels. Lukt het
eindelijk beschadigde zenuwen aan elkaar te
hechten? Brandwonden hebben een nare reputatie.
Is dit terecht en met welke aspecten moet rekening
worden gehouden bij het beoordelen van
arbeidsmogelijkheden?
Naast een claim op een arbeidsongeschiktheidsverzekering is er soms ook een letselschadeclaim.
Maar wat komt daarbij allemaal kijken? Willen
verzekeraars niets betalen en blazen
letselschadeadvocaten alles op, of ligt dit toch
genuanceerder?
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 parallel sessies. Op de

studiedag kunt u maximaal aan drie parallel sessies
deelnemen. Bij de aanmelding voor de studiedag
kunt u uw voorkeur voor de sessies aangeven (zie
aanmeldingsprocedure aan de ommezijde).
Door deze opzet zijn er enkele gevolgen voor de
aanmelding. Ten eerste: vol is vol. Voor de parallel
sessies is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Vandaar dat we de maximale deelname aan deze
dag moeten beperken. Wie het eerst komt, wie het
eerst maalt. Aanmelding aan de zaal is niet
mogelijk. Aangezien de parallelsessie voorkeuren
moeten worden aangegeven, moet iedere
deelnemer zich individueel opgeven.
Programma
08:30 uur Zaal open, ontvangst en koffie
09:00 uur Opening
09:15 uur Update moderne traumaopvang
Prof.dr. H.J. ten Duis
10:00 uur Revalidatie na een ongeval
drs. E. Lammers
10:45 uur Pauze
11:00 uur Parallel sessies - ronde 1
12:00 uur Lunch
13:00 uur Medische advisering in de letselschade
J.J. Meulenkamp, arts RGA
13:50 uur Psychotrauma
drs. S. Berendsen
14:35 uur Pauze
15:00 uur Parallel sessies – ronde 2
16:00 uur Parallel sessies – ronde 3
17:00 uur Invullen evaluatieformulier
Sluiting met hapje en drankje

Accreditatie voor 6 uur is verleend onder nummer
77047, in de hoofdstroom arts voor arbeid en
gezondheid, zowel bedrijfs- als
verzekeringsgeneeskunde.
Omdat de accreditatie door de ABSG is
gedigitaliseerd is het noodzakelijk, indien 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 € 100,-. Na aanmelding kunt u
dit overmaken op postbankrekening 9236889 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.
Lokatie:
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

Parallel Sessie A
Traumatologie: Standaardbehandeling van veelkomende letsels
door: Prof. Dr. H.J. ten Duis
Welke behandelingen zijn momenteel gebruikelijk
en wat zijn de gevolgen voor het werk? Wanneer kan
iemand weer hervatten? Wanneer zijn er blijvende
beperkingen te verwachten?

Parallel Sessie B

Arbeidsrevalidatie
Door: drs. G.A. Balk
Bestaat klinische arbeidsrevalidatie? Wat gebeurt er
in de revalidatie aan werkhervatting of begeleiding in
werk? Welke mogelijkheden zijn er tot verbetering
van de arbeidsmogelijkheden?

Parallel Sessie C

Cerebraal trauma.
door: Dr. J. van der Naalt
Wat is de huidige indeling van hersenletsels en
mogelijk gevolgen voor herstel en re-integratie?
Voorspellen posttraumatische en retrograde
amnesie, en de Glascow-comascale de uitkomsten
van herstel en werkmogelijkheden?

Parallel Sessie D

Whiplash
door: Dr. J. Buitenhuis
Hoe vaak wordt het chronisch en welke factoren
voorspellen dit? Hoeveel mensen zijn
arbeidsongeschikt en wat predisponeert voor het
krijgen van chronische klachten?

Parallel Sessie E

Psychische aspecten van re-integratie na ongeval
door: drs. S. Berendsen
Rol van bedrijfsarts en verzekeringsarts in
oppakken van normale dagelijkse dingen en werk.
Wat moet/kun je wel doen, wat moet je absoluut
niet doen?

Parallel Sessie F
Juridische hulp bij ongeval
door: mr. M.A. Pasma
Hoe wordt de grootte van letselschade bepaald?
Wat is het doel van een letselschadetraject: zoveel

mogelijk geld of zo goed mogelijk herstel van
normaal functioneren? Heeft claimtraject invloed
op herstel en re-integratie van een cliënt?
No cure-nopay: mag dit, werkt dit?

Parallel Sessie G
Brandwonden
door: drs. S. Scholten
Hoeveel brandwondpatiënten zijn er per jaar?
Welke ontstaan door of op het werk? Wat zijn late
gevolgen, b.v. voor arbeids-mogelijkheden?

Parallel Sessie H

Slachtofferhulp
door: G. Goorman
Welke achtergrond hebben de vrijwilligers en hoe
worden ze ingeschakeld? Welke adviezen voor
werkhervatting worden gegeven? Zijn mensen
tegenwoordig te snel slachtoffer?

Parallel Sessie I

Plastische chirurgie na ongevallen
door: Dr. med. M.Rüttermann
Welke huidtransplantaties worden verricht en wat
zijn late gevolgen? Hoe is de behandeling en
prognose van handletsels? Wat zijn nieuwe
ontwikkelingen? Wat zijn adviezen mbt
werkhervatting en blijvende beperkingen?

Sprekers:

Drs. G.A. Balk, revalidatiearts
Drs. S. Berensen, psycholoog, Instituut voor
Psychotrauma
Dr. J. Buitenhuis, medisch adviseur Univé
Prof. dr. H.J. ten Duis. traumatoloog UMCG
Drs. E. Lammers, revalidatiearts
Mw. G. Goorman, Slachtofferhulp
Drs. J.J. Meulenkamp, arts RGA
Dr. J. van der Naalt, neuroloog UMCG
Mr. M.A. Pasma, advocaat, BoutOveres
Advocaten
Dr. Med. M.Rüttermann, plastisch chirurg UMCG
Drs. S. Scholten, brandwondarts Martiniziekenhuis

