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Geachte collega, 

De Studiekring Noord nodigt u weer uit voor de 
jaarlijkse studiebijeenkomst. Na het succes van 
afgelopen jaar organiseren we weer een hele dag. 
Ook de locatie werd afgelopen jaar zeer goed 
beoordeeld, en we zullen dan ook wederom 
gebruik maken van congrescentrum Meerwold in 
Groningen. 

In de drukte van ons dagelijks werk valt het niet 
altijd mee medisch goed bij te blijven. 
Ontwikkelingen gaan vaak snel, en voor je het 
weet werk je met één been in het verleden, en 
weten patiënten soms meer van hun aandoening 
of behandelmogelijkheden dan u.  
Ondertussen zijn behandelaars meer doordrongen 
van het belang van werkgerelateerde factoren. Er 
zijn behandelmethodes ontwikkeld die een sneller 
en een beter herstel van de belastbaarheid laten 
zien. Nog niet zo heel lang geleden bleken 
bedrijfsartsen de tijdsduur tot belastbaarheid na 
een liesbreuk operatie veel langer in te schatten 
dan behandelaars op basis van nieuwe 
behandelmethodes. De oncologie laat aanzienlijk 
betere prognose cijfers zien dan jaren geleden. De 
radiologie kan veel sneller en beter afbeelden, en 
soms zelfs behandelen, waar vroeger een operatie 
nodig was. En zo kunnen we nog wel even 
doorgaan.  
Ook in ons eigen vak is er de afgelopen jaren het 
nodige veranderd. Wij vonden het dan ook tijd 
voor een grondige medische update, verzorgd 
door de crème de la crème van medisch en/of 
academisch (noord) Nederland. 
Naast een overzicht van nieuwe ontwikkelingen 
zal specifiek worden ingegaan op de raakvlakken 
met de sociale geneeskunde en op de gevolgen van 
deze ontwikkelingen op de prognose en kwaliteit 
van het (arbeids) leven.  
 
Evenals afgelopen jaren zal de nascholing bestaan 
uit plenaire voordrachten en workshops. Op de 
studiedag kunt u maximaal aan drie workshops 
deelnemen. Bij de aanmelding voor de studiedag 
kunt u uw voorkeur voor de workshops aangeven 
(zie aanmeldingsprocedure aan de ommezijde). 

Door deze opzet zijn er enkele gevolgen voor de 
aanmelding. Ten eerste: vol is vol. Workshops zijn 
alleen effectief bij een beperkte groepsgrootte. 
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 workshop voorkeur gelijk 
met de betaling moet worden aangegeven, moet 
iedere deelnemer zich individueel opgeven. 
Collectieve opgave via de werkgever is dus 
niet mogelijk.  

 
Programma  
08.30 uur Zaal open, ontvangst en koffie 

09.00 uur Opening 

09.15 uur Oncologie , de nieuwste ontwikkelingen  
 Prof.dr. E.G.E. de Vries,  

10.00 uur Sociale Geneeskunde, de nieuwste 
ontwikkelingen 
Prof.dr. J.W. Groothoff 

10:45 uur Pauze 

11:05 uur Workshop ronde 1 

12.05 uur Lunch 

13.05 uur Cardiologie , de nieuwste ontwikkelingen  
 Dr. S.A.J. van den Broek 

13.50 uur Psychiatrie, de nieuwste ontwikkelingen  
 Prof.dr. R.J. van den Bosch 
 
14.35 uur Pauze 

14.55 uur Workshop ronde 2 

15.55 uur Workshop ronde 3 

16.55 uur  Invullen evaluatieformulier 

17.00 uur Sluiting met hapje en drankje 

 

 



In het kader van de aangevraagde accreditatie bij de 
AbSg (voorheen SGRC) ontvangt u aan het eind van de 
middag na inlevering van het evaluatieformulier een 
certificaat.  

Accreditatie voor 6 uur is verleend door het AbSg 
onder nummer: 0604059, voor het domein: 
bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde. 
 
Studiekring Noord op internet:  
www.studiekringnoord.nl 
E-mail: info@studiekringnoord.nl 
 
Aanmelding vindt plaats door € 100,- vóór           
15 september 2006 over te maken op 
postbankrekening 9236889 ten name van 
Studiekring Noord te Winsum onder vermelding: 
studiedag 2006 en de workshop voorkeur 
(maximaal 5 letters, zie onder) . Gezien de lage 
prijs is het niet mogelijk bij annulering de 
deelnamekosten te retourneren 
                                                        
Hoe kan de workshop voorkeur worden 
aangegeven?  
Elk van de georganiseerde workshops heeft een 
letter (A t/m H). Op uw overschrijving voor de 
opgave kunt u door de letter volgorde bij de 
mededelingen uw voorkeur aangeven. 
Bijvoorbeeld: FDBHG. In dit geval zou u het 
liefst workshop F bezoeken, als tweede voorkeur 
workshop D etc. Bij de indeling van de workshops 
zullen we zoveel mogelijk met uw voorkeur 
rekening houden. Aan de zaal ontvangt u uw 
definitieve indeling. 
 
Adres en routebeschrijving: 
Adres: Opleidings- en congrescentrum Meerwold 
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen,  
U bent bereikbaar via: 050-5248000 
Zie voor routebeschrijving: www.meerwold.nl 
 
Studiekring Noord: N.Visser, E.Vonk,, 
J.Miedema, P.A.C.H.Joosten, J. Spanjer, en 
J.Buitenhuis. 

Workshop A  
Endocrinologie 
door: Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel 
Nieuwe ontwikkelingen bij de behandeling van o.a. 
Diabetes Mellitus (zelfmanagement, inhalatie insuline, 
continue subcutane insuline infusie, glucose in vivo 
sensor), schildklieraandoeningen en osteoporose.  
 
Workshop B  
Bij gebrek aan bewijs... 
door: Drs. P.A. Flach 
Internet is een fantastisch medium om informatie te 
vinden waarmee het proces in de spreekkamer kan 
worden ondersteund. Maar waar moet je zoeken, wat is 
een zoekstrategie, hoe beoordeel je de kwaliteit van het 
gevondene? En kan dat dan ook een beetje snel? 
 
Workshop C  
Biomedische technologie 
door: Prof. Dr. ir. G.J. Verkerke 
Welke technologische ontwikkelingen zijn er recent 
geweest, en welke zitten er aan te komen? Een blik 
op de technologie van de toekomst, op geneeskunde 
met de techniek van morgen. O.a. kunstdiscus 
intervertebralis, glucose sensor, spreken zonder 
strottenhoofd. 
 
Workshop D  
Wat is er nieuw in de verzekeringsgeneeskunde?  
door: drs. L.R. Cornelius 
Arborol voor vangnetter. WIA en het begrip 
duurzaamheid. Mediprudentie: wat is het, wat kunnen we 
er nu mee, en wat in de toekomst? Het 3B rapport en 
richtlijnen: Behandelen, Begeleiden, Beoordelen. 
Academisering: Kenniscentrum Verzekerings-
geneeskunde.  
 
Workshop E  
Ziekteverzuim is niet meer HOT; Bedrijfsarts Quo 
Vadis. 
door: Drs. J.B.T. Schaafsma 
De veranderende rol van de bedrijfsarts in het 
bedrijf. Welke richtlijnen zijn er, en hoe 
functioneren deze in de praktijk? Is er nog een 
relatie met de verzekeringsarts, of zijn we verder 
uit elkaar gedreven?  
 

Workshop F 
Rheumatologie 
door: Dr. M.D. Posthumus 
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
diagnostiek en behandeling. Rheumatoide 
Arthritis: goud blijft goud? Hoe kan de 
arbeidsprognose goed worden ingeschat? 
 
Workshop G 
Radiologie 
door: Drs. S.C.J. van Hoof 
Aan de hand van een diagnostische vraagstelling 
worden diverse hedendaagse afbeeldings-
mogelijkheden belicht en komen enkele 
radiologische interventietechnieken aan de orde. 
 
Workshop H 
Revalidatietechnologie; diagnostiek en behandeling 
door: Prof. dr. J.S. Rietman 
Recente en nog te implementeren technologische 
ontwikkelingen: instrumentele ganganalyse, nieuwe 
ontwikkelingen in de prothesiologie en orthesiologie 
(intelligent/bionic knees, neural interfaces etc), VR. 
 
Sprekers: 
Prof. dr. R.J. van den Bosch, hoogleraar psychiatrie UMCG 
 
Dr. S.A.J. van den Broek, chef de clinique Cardiologie UMCG 
 
Drs L.R. Cornelius, verzekeringsarts UWV Groningen 
 
Drs. P.A. Flach, bedrijfsarts, Arbeid en Milieudienst RUG  
 
Prof. dr. J.W. Groothoff, hoogleraar Arbeid en Gezondheid 
UMCG 
 
Drs. S.C.J. van Hoof, Radioloog, Nij Smellinghe, Drachten 
 
Dr. M.D. Posthumus, Reumatoloog UMCG 
 
Prof. dr. J.S. Rietman, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde en -
technologie, Universiteit Twente 
 
Drs J.B.T. Schaafsma , bedrijfsarts Achmea Arbo 
 
Prof. dr. ir. G.J. Verkerke, hoogleraar Ontwerpen van 
Biomedische Producten, Universiteit Twente 
 
Prof. dr. E.G.E. de Vries, hoogleraar Medische Oncologie UMCG.  
 
Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel, hoogleraar Endocrinologie 
UMCG 


