
 

Studiekring Noord voor Verzekeringsartsen en 
Bedrijfsartsen 

S t u d i e d a g  

De buik van vol! 
Nieuwe ontwikkelingen rond 

buikklachten, relevant voor bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde. 

Donderdag 9 oktober 2014 

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 hebben het allemaal, een buik. We weten ook 
allemaal dat er het nodige aan de hand kan zijn in 
de buik. Van vlinders tot krampjes, van brandend 
maagzuur tot diarree en, minder onschuldig, 
ontstekingen en kanker. De buik bevat 
verschillende organen die allemaal stuk voor stuk 
hun eigen pathologie en behandelingen kennen. 
 
Iedereen kent wel colitis ulcerosa en de ziekte van 
Crohn, maar zijn er nog andere ontstekingen van 
de darm? Welke behandelvormen zijn er en wat 
zijn de nieuwste ontwikkelingen? Zijn er 
uitlokkende factoren en wat zijn complicaties op 
langere termijn? 
 
Hoe belangrijk is het bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker? Welke behandelmethodes zijn er 
tegenwoordig voor de verschillende kankersoorten 
en hoe succesvol zijn die? Welke erfelijke factoren 
spelen een rol en hoe kan de buik goed worden 
onderzocht? 
 
Zijn onbegrepen buikklachten hetzelfde als IBS of 
spastische darm? Hoe vaak komen dergelijke 
klachten voor, hoe worden ze veroorzaakt, wat is 
de therapie van voorkeur en wat als niets helpt? 
Zijn er dan belemmeringen voor het verrichten 
van werk? Overgewicht en obesitas zijn bijna niet 
van de buis te slaan en algemener dan ooit. Wat 
weten we van de oorzaken en welke behandelingen 
slaan wel aan? Welke psychologische factoren 
spelen een rol?  
 
Hoe zat het ook weer met Helicobacter pylori en 
hoe is de prognose van eradicatietherapie? Bevat 
onze voeding alles of is er toch een plaats voor 
voedingssupplementen? Zijn er beperkingen na 
een buikwandcorrectie of herniaoperatie? Hoe zit 
het met de transplantatie van eilandjes van 
Langerhans? 
 

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 drie parallelsessies 
deelnemen. Bij de aanmelding voor de studiedag 
kunt u uw voorkeur voor de sessies aangeven (zie 
aanmeldingsprocedure aan de ommezijde). 
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 Ontstekingen van maag en darmen 
dr. H.M. van Dullemen 

10:00 uur Kanker van de darm 
prof. dr. G.A.P. Hospers 

10:45 uur Pauze 

11:00 uur Parallelsessies - ronde 1 

12:00 uur Lunch 

13:00 uur Onderzoek van de buik 
dr. H.J. Wolters 

13:50 uur Arbeidsparticipatie bij onbegrepen 
buikklachten 

 dr. K.A.M. Janssens 
 
14:35 uur Pauze 

15:00 uur Parallelsessies – ronde 2 

16:00 uur Parallelsessies – ronde 3 

17:00 uur  Invullen evaluatieformulier 

 Sluiting met hapje en drankje 



Accreditatie voor 6 uur aangevraagd bij de ABSG 
voor de hoofdstroom arts voor arbeid en 
gezondheid, zowel bedrijfs- als 
verzekeringsgeneeskunde.  
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 € 100,-.  
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  
Obesitas 
door: dr. M. Emous 
Wanneer spreken we van overgewicht en (morbide) 
obesitas? Welke oorzaken zijn er van obesitas en wat 
is de meest effectieve aanpak? Wat is de rol van 
obesitas bij het metaboolsyndroom en 
cardiovasculaire risico’s? 
 
Parallelsessie B  
Maagklachten 
Door: prof. dr. N.J. de Wit  
Welke ziekten van de maag zijn er en waar worden 
ze door veroorzaakt? Hoe is dit veranderd in de 
loop van de tijd? Waarom wordt er tegenwoordig 
zoveel omeprazol gebruikt? Welke beperkingen voor 
werk kunnen er optreden?  
 
 
Parallelsessie C  
Voeding en dieet 
door: M.P. Bos 
Zin en onzin van voedingssupplementen. Welke 
diëten zijn er bij maag-darm en leverziekten? Hoe 
belastend is een dieet? Zijn er ziekten die door een 
dieet kunnen worden veroorzaakt? 
 
Parallelsessie D  
Buikwanddefecten 
door: dr. J.F.M. Lange 
Wat zijn de beperkingen na een buikwandcorrectie 
of hernia-operatie? Wanneer mag iemand weer flink 
tillen of kracht zetten? Welke operatie-indicaties zijn 
er? Wanneer is er gevaar voor inklemming? 
 
Parallelsessie E  
Lever en gal 
door: J. Blokzijl 
Welke soorten van hepatitis zijn er en hoe is de 
behandeling? Wat is de behandeling van levercirrose, 
-fibrose, -steatose en -carcinomen? Hoe zit dat ook 
weer met galstenen? Hoe kunnen die tegenwoordig 
worden behandeld en wanneer? 

Parallelsessie F 
Pancreas 
door: dr. B. Hollemans 
Welke aandoeningen van de pancreas zijn er? Welke 
onderzoeken en behandelingen van aandoeningen 
van de pancreas zijn er? Kunnen eilandjes van 
Langerhans al worden getransplanteerd?  
 
Parallelsessie G 
Leven met een stoma  
door: H.G. Baas 
Welke soorten stoma zijn er? Wat zijn de 
verschillen? Welke soorten voorzieningen en 
materialen zijn er? Hoe sociaal belastend wordt 
een stoma ervaren? Wat is de invloed op werk?  
 
Parallelsessie H 
Transplantaties  
door: Prof.dr. R.J.Porte 
Welke transplantaties worden er in het buikgebied 
uitgevoerd? Wie komt ervoor in aanmerking en 
wat is het voortraject? Hoe is de behandeling na 
transplantatie? Levert dit beperkingen voor werk 
op en zo ja, welke?   
 
Sprekers: 
Mw. H.G Baas, verpleegkundig consulent 
stomazorg, Martiniziekenhuis Groningen 
dr. J. Blokzijl, MDL-arts, hepatoloog, UMCG 
Mw. M.P. Bos, diëtiste, Hanzehogeschool 
Groningen/Academie voor gezondheidsstudies 
dr. H.M. van Dullemen, MDL-arts, UMCG  
dr. M. Emous, bariatisch chirurg, Obesitas kliniek 
Leeuwarden 
dr. B. Hollemans, arts-onderzoeker, Acute 
Pancreas werkgroep Nederland 
prof. dr. G.A.P. Hospers, hoogleraar medisch 
oncologie, UMCG 
dr. K.A.M. Janssens, psycholoog, ICPE, UMCG 
dr. J.F.M. Lange, chirurg, UMCG 
Prof. dr. R.J. Porte, hoogleraar hepatobiliaire 
chirurgie UMCG. 
prof. dr. N.J. de Wit, hoogleraar 
huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht 
dr. H.J. Wolters, MDL-arts, Martiniziekenhuis, 
Groningen 


