
Uitnodiging voor huisartsen

geaccrediteerde bijscholing op
donderdag 11 april en vrijdag 12 april 2019

12e editie

IJsselland
Duodagen 
2019Maag-, darm- en leverzorg is het speerpunt van het IJsselland Ziekenhuis.  

De zorg voor moeder en kind en de zorg voor (kwetsbare) ouderen zijn belangrijke prioriteiten.
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IJsselland Ziekenhuis
Prins Constantijnweg 2

2906 ZC Capelle a/d IJssel

Tel. 010 258 5000

Polikliniek Nesselande
Cypruslaan 410

3059 XA Rotterdam

Tel. 010 258 5700

Havenpolikliniek
Haringvliet 2 en 72

3011 TD Rotterdam

Tel. 010 404 3300

Polikliniek Krimpen
Groenendaal 1

2922 CJ Krimpen a/d IJssel

Tel. 010 258 3400

www.ysl.nl



Uitnodiging

Geaccrediteerde 
bijscholing

Programma
Op donderdag 11 april en vrijdag 12 april wordt hetzelfde programma aangeboden.

InschrijfkaartBeste (collega-)huisartsen,

Op 11 en 12 april 2019 organiseert het IJsselland Ziekenhuis alweer de 12e editie van de Duodagen!
De Duodagen: een geaccrediteerde bijscholingsactiviteit voor huisartsen.

De belangrijkste informatie voor u op een rij:

- Op donderdag 11 april en vrijdag 12 april wordt hetzelfde programma aangeboden.
- Het programma vindt plaats tussen 8.30 en 16.30 uur.
- Iedere dag heeft 5 keuzeonderwerpen.
- Blok 1 en blok 5 zijn plenaire sessies.
-  Voor de huisarts/specialist ouderengeneeskunde worden 6 accreditatiepunten voor het  

programma aangevraagd. 
- Ieder onderwerp wordt door minimaal een medisch specialist en een huisarts/SO voorbereid. 

Inschrijven

U kunt de kaart invullen en ongefrankeerd opsturen.
Via de website aanmelden kan ook. Ga naar www.ysl.nl en kies voor ‘professionals en huisartsen’. 
Aanmelden kan tot 4 april a.s.

Wij hopen u op de duodagen te ontmoeten!

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Duodagen,

Paul van de Homberg huisarts  |  Mark Hofstetter huisarts

Bastiaan Boetes orthopedisch chirurg  |  Bart Gerretsen dermatoloog

Christine Evertse beleidsmedewerker vereniging medische staf/medisch specialistisch bedrijf

Mireille Livain medewerker communicatie  |  Jannet Wapperom coördinator ZorgDomein en huisartsen

Naam:  dhr/mevr*

Voornaam:

E-mailadres:

Praktijkadres (straat):

Postcode, plaats:

Telefoonnummer:

BIG registratienr.:

Ik geef me op voor:       11 april          12 april

Hieronder kruis ik aan welk onderwerp ik wil bijwonen:

8.00 uur  Ontvangst met koffie/thee

8.30 uur Opening

8.45 uur  1. (plenair)
   •   E-health voor het prikkelbare 

darmsyndroom; de psychologische 
benadering

  door: mw. M. Berkhof (klinisch  
psycholoog) en dhr. R. Verdonk  
(huisarts)

9.35 uur Korte pauze / wisselen

9.40 uur 2. (keuze)
  •  Update acute beroertezorg         
  door: dhr. B.J.M. van Moll (neuroloog)  

en dhr. J. Erkelens (huisarts)

  • Update nefrologie  
  door: mw. H.A. Kleinveld (internist  

nefroloog), dhr. dr. R.H.A. v.d. Doelen 
(klinisch chemicus) en  
dhr. J.F.M. Blankers (huisarts)

10.30 uur Pauze / wisselen

10.45 uur 3. (keuze)
 • Slechthorendheid anno 2019  
  door: dhr. R.H.L. Paping (KNO-arts) en 

dhr. L. Tan en mw. A. Witkamp  
(huisartsen)

  • Schouderklachten     
  door: dhr. E.J.T ten Holder (orthopedisch 

chirurg) en mw. S. Rosbergen-Zandee 
(huisarts)

11.35 uur Korte pauze / wisselen

11.40 uur  4. (keuze)
  •  IJzersuppletie bij hartfalen   
  door: dhr. T.G.M van Delft (cardioloog) 

en dhr. M.J. Bos (huisarts)

  •  Polyfarmacie: geneesmiddel of 
ziekteverwekker? (Polyfarmacie bij 
(kwetsbare) ouderen)

  door: mw. C. Veen (klinisch geriater), 
mw. dr. M. de Boer (ziekenhuisapotheker) 
en dhr. J. Hordijk & mw. J.C. Hordijk- 
Wassink (huisartsen)

12.30 uur  Lunch

13.30 uur  5. (plenair)
  •  Effectieve communicatie bij SOLK  
  door: mw. dr. A. Weiland (SOLK- 

onderzoeker/docent Erasmus MC),  
mw. dr. A.D. Wijnhoud (neuroloog) en 
dhr. P.M.  Kevenaar (huisarts)

14.20 uur Korte pauze / wisselen

14.25 uur  6. (keuze)
  •  Mammacarcinoom, Zorgpad en  

nieuwe ontwikkelingen 
  door: dhr. dr. G.W.M. Tetteroo (chirurg) en 

mw. M. Olieman (huisarts)

  •  Update BVO Colorectaalcarcinoom 
anno 2019 

  door: mw. K. Robbers (MDL-arts) en  
mw. S.J van Schaik (huisarts)

15.15 uur  Pauze / wisselen

15.30 uur  7. (keuze)
  •  Prostatitis, urineweginfecties bij 

mannen
  door: mw. M.R. Sorel (uroloog) en  

dhr. J. Hordijk (huisarts)

  •  Antibioticaresistentie
  door: mw. dr. E.M. Kraan,  

dhr. dr. M.P.M. v.d. Linden (medisch 
microbiologen) en dhr. J.C. Christiaanse 
(huisarts)

16.30 uur  Borrel

17.00 uur  Einde

Ik schrijf me in:

1  E-health voor het prikkelbare darmsyndroom; de psychologische benadering

2   Update acute beroertezorg      

  Update nefrologie 

3   Slechthorendheid anno 2019 

  Schouderklachten   

4   IJzersuppletie bij hartfalen   

  Polyfarmacie: geneesmiddel of ziekteverwekker? (Polyfarmacie bij (kwetsbare) ouderen) 

5  Effectieve communicatie bij SOLK 

6   Mammacarcinoom, Zorgpad en nieuwe ontwikkelingen

  Update BVO Colorectaalcarcinoom anno 2019 

7  Prostatitis, urineweginfecties bij mannen  

  Antibioticaresistentie 


