
EERSTELIJNS OUDERENGENEESKUNDE
“gezond (nog) ouder worden”

Stichting postacademische nascholingen

stipona.nl

UITNODIGING
TWEEDAAGSE NASCHOLINGEN NOVEMBER
7 / 8 Grand Hotel Wientjes Zwolle, 21 / 22 Inntel Hotels
Rotterdam en 28 / 29 Crowne Plaza Maastricht
14 geaccrediteerde uren voor huisartsen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch 
geriaters en verpleegkundig specialisten

in samenwerking met de afdeling geriatrie van

13de

editie

 

  
ge

ac
crediteerd postacademisch onder

w
ijs



Beste collega,

In de dagelijkse praktijk zijn er twee typen beslissingen die wij nemen: intuïtieve en rationele, snelle versus 
langzame, Fast versus Slow (Daniël Kahneman). Aangezien onze hersenen van nature lui zijn en altijd naar 
de kortste weg zoeken voor een antwoord of oplossing ligt het in onze natuur om intuïtieve beslissingen te 
nemen, ook daar waar wij zelf overtuigd zijn een rationele beslissing te nemen. De mate waarin een van 
beiden de overhand heeft is bij ieder persoon anders. 

Om inzicht te verschaffen in het eigen denkproces hebben wij onderstaande vragen opgesteld waaruit zal 
blijken aan welke manier van beslissen men onbewust de voorkeur geeft.

1. Hoeveel van de eenjarige kinderen op aarde is vandaag ingeënt tegen ziekte?    
a. 80%, b. 50%, c. 20%

2. Er zijn momenteel twee miljard kinderen in de wereld in de leeftijd van 0-15 jaar. Hoeveel kinderen zul-
len er in het jaar 2100 zijn volgens de Verenigde Naties?       
a. 4 miljard, b. 3 miljard, c. 2 miljard

3. Waar woont de meerderheid van de wereldbevolking?        
a. in landen met een laag inkomen, b. in landen met een gemiddeld inkomen, c. in landen met een hoog 
inkomen

4. Wereldwijd hebben 30 jarige mannen gemiddeld 10 jaar op school doorgebracht. Hoeveel jaar hebben 
vrouwen van dezelfde leeftijd doorgebracht op school?        
a. 9 jaar, b. 6 jaar, c. 3 jaar

5. Hoe oud worden mensen gemiddeld over de hele wereld?        
a. 50 jaar, b. 60 jaar, c. 70 jaar

6. Hoeveel mensen in de wereld hebben een vorm van toegang tot elektriciteit?     
a. 20%, b. 50%, C 80%

7. Hoeveel meisjes wereldwijd voltooien de lagere school (basisschool) in landen met lage inkomens?  
a. 20%, b. 40%, c. 60%

Deze nascholing richt zich erop ons bewust te maken van de manier waarop wij dagelijks beslissingen 
nemen en deze om te buigen van intuïtief naar rationeel mede door verbreding van onze kennis. De me-
ningen en feiten over de onderwerpen zullen door de sprekers, tijdens de tweedaagse op interactieve wijze 
aan u worden gepresenteerd. 

Voorafgaand aan de nascholing zullen de juiste antwoorden op bovenstaande vragen aan u worden ge-
toond zodat u met hernieuwde inzichten aan deze nascholing kan beginnen.

Wij zien uit naar uw komst

Met vriendelijke groet,

Peter van Hasselt, huisarts-voorzitter, Gieten
Harald Verhaar, internist-geriater, afdeling geriatrie UMC Utrecht

VOORWOORD



Leerpunten en interpreteren van klinische studies
dr. C.S.P.M. Uiterwaal, associate professor klinische epidemiologie, Julius Centrum voor Ge-
zondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht

Ouderenpsychiatrie: De praktijk.
De diagnostiek en differentiaal diagnostiek van de meest voorkomende psychische en psychia-
trische aandoeningen bij ouderen en de consequenties voor de behandeling
dr. M.G. Kat, ouderenpsychiater en psychotherapeut, Amsterdam/C.C.E.

Feitenkennis: synoniem met kennis over feiten?        
dr. A.P.E. Sachs, huisarts, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, 
UMC Utrecht   

Hartfalen met nadruk op diagnostiek
prof. dr. F.H. Rutten, huisarts, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskun-
de, UMC Utrecht

Psychofarmaca bij depressie
dr. M. Somers, psychiater, UMC Utrecht

Farmacogenetica: wat is de toegevoegde waarde van kennis over farmacogenetica in de dage-
lijkse praktijk
prof. dr. R.H.N. van Schaik, hoogleraar farmacogenetica, Erasmus MC Rotterdam

ONDERWERPEN EN SPREKERS OP 8, 22 EN 29 NOVEMBER
Psychofarmaca en probleemgedrag bij demente ouderen.Hoe monitor ik de inzet van ge-
neesmiddelen (o.a. choline-esteraseremmers) bij dementie.
Farmacotherapie: doseren tegen de richtlijn in
prof. dr. R.J. van Marum, hoogleraar farmacotherapie bij ouderen, Amsterdam UMC, loc. VUmc A’dam.

Medicatieoverdracht, medicatieveiligheid en polyfarmacie bij ouderen
drs. M. Menheere, apotheker Zaltbommel
drs. R. de Groot, apotheker Amersfoort

Diabetes Mellitus:
Wat voegen de nieuwe anti-diabetische middelen toe aan de dagelijkse praktijk
Individualisering DM behandeling bij ouderen mede aan de hand van casuïstiek
dr. M. Castro Cabezas, internist endocrinoloog, vasculair specialist, Franciscus Gasthuis / Vlietland groep, 
Rotterdam 

Nieuwe richtlijn CVRM met focus op ouderen en interpretatie vaatriscico app
dr. J. Westerink, internist-vasculair geneeskundige, UMC Utrecht 

Antistollings- en doseringsproblematiek bij ouderen
dr. R.S. Hermanides, cardioloog, Isala Zwolle

Dermatologie: de oudere huid, huidafwijkingen bij ouderen
dr. J. Toonstra, dermatoloog, Utrecht

ONDERWERPEN EN SPREKERS OP 7, 21 EN 28 NOVEMBER



U reist op eigen gelegenheid. Alle locaties zijn zeer goed met het openbaar vervoer en de auto te bereiken. Parkeren 
kan in de directe omgeving van de hotels en is op eigen kosten. 

LOCATIES

DEELNAMEKOSTEN 

2 nascholingsdagen    € 495
14 geaccrediteerde uren

1 nascholingsdag naar keuze   € 295
7 geaccrediteerde uren

Overnachting per persoon

Hotel Wientjes Amersfoort   € 195
incl. ontbijt en diner*

Hotel Inntel Rotterdam    € 225
incl. ontbijt en diner*

Crowne Plaza Maastricht   € 225
incl. ontbijt en diner*

*wenst u bij de overnachting geen diner te gebruiken dan 
brengen wij € 40 minder in rekening.

Arrangement is inclusief

• Deelname aan de nascholingen en cursusmaterialen
• Koffie/thee/fris en snacks in de pauzes
• Uitgebreid lunchbuffet

AANMELDEN OP WWW.STIPONA.NL 

DAGVOORZITTER

DAGPROGRAMMA

DAG 1

08.30 - 09.00        Ontvangst en registratie
09.00 - 09.30        Welkom en pre-toets
09.30 - 10.45        Nascholing
10.45 - 11.15        Pauze
11.15 - 12.15        Nascholing
12.15 - 13.00        Lunch
13.00 - 14.00        Nascholing
14.00 - 14.15        Pauze
14.15 - 15.00        Nascholing
15.00 - 15.15        Pauze
15.15 - 17.00        Nascholing
17.00 - 17.15        Leerpunten en afsluiting

DAG 2 
08.30 - 10.30        Nascholing
10.30 - 11.00        Pauze
11.00 - 12.00        Nascholing
12.00 - 12.45        lunch
12.45 - 14.45        Nascholing
14.45 - 15.00        Pauze
15.00 - 16.45        Nascholing
16.45 - 17.00        Leerpunten en afsluiting

Peter van Hasselt
Huisarts, Gieten

21 en 22 november
Inntel Hotels
Leuvehaven 80
3011 EA Rotterdam

7 en 8 november
Grand Hotel Wientjes
Stationsweg 7
8011CZ  Zwolle

28 en 29 november
Crowne Plaza Maastricht
Ruiterij 1
6221 EW Maastricht


