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Beste Collega

Hierbij treft u ons nascholingen- en cursusaanbod voor de win-
ter van 2019 en het voorjaar van 2020. Zoals u van ons gewend 
bent zijn alle programma’s en arrangementen weer met zorg 
voor u samengesteld. 

Wij organiseren nascholingen met focus op de actualiteit, een duidelijke relatie met de 
dagelijkse praktijk en de zorg in de eerste lijn.

Voor alle nascholingen zal accreditatie worden aangevraagd bij de doelgroep gerelateerde 
beroepsverenigingen zoals de KNMP, KNMG, NvKG en Verenso.

In deze brochure vindt u slechts beknopte informatie over de nascholingen, voor de uit-
gebreide informatie verwijzen wij u naar de website van onze Stichting postacademische 
nascholingen.

Wij hopen u hiermee passende programma’s aan te bieden en heten u van harte welkom 
bij onze nascholingen waar naast plenair onderwijs voldoende gelegenheid zal worden 
geboden om met de gerenommeerde sprekers in discussie te gaan.

Mede namens de cursuscommissies, zien wij uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Ruud Huygens

Stichting postacademische nascholingen

is een erkende onderwijsinstelling die in 

2003 is opgericht door Ruud Huygens. 

Wij bieden onafhankelijk geaccrediteerd 

postacademisch onderwijs met focus op 

de huisarts, apotheker, klinisch geriater en 

specialist ouderengeneeskunde.

De door ons georganiseerde nascholin-

gen en congressen kenmerken zich door 

excellente sprekers die dagelijks midden 

in de zorg staan, actualiteit, aansluiting 

op de dagelijkse praktijk en uitdagende 

toekomstgerichte onderwerpen.

Alle nascholingen zullen door ons geac-

crediteerd aangeboden worden via de 

diverse beroepsverenigingen zoals onder 

andere KNMG, KNMP, Verenso, NvKG en 

V&VN.
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Onderwerpen en sprekers op de donderdagen
7, 21 en 28 november
Leerpunten en interpreteren van klinische studies
dr. C.S.P.M. Uiterwaal, associate professor klinische epidemiologie, 
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsge-
neeskunde, UMC Utrecht

Ouderenpsychiatrie: De praktijk.
• De diagnostiek en differentiaal diagnostiek van de meest 

voorkomende psychische en psychiatrische 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 Gezondheidsweten-
schappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht   

Hartfalen met nadruk op diagnostiek
prof. dr. F.H. Rutten, huisarts, Julius Centrum voor Gezondheidswe-
tenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, UMC Utrecht

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

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

Onderwerpen en sprekers op de vrijdagen
8, 22 en 29 november
• Psychofarmaca en probleemgedrag bij demente ouderen
• Hoe monitor ik de inzet van geneesmiddelen (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 
vaatrisico 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

OUDERENGENEESKUNDE
“Gezond (nog) ouder worden”

TWEEDAAGSE NASCHOLINGEN NOVEMBER
7 en 8 Zwolle, 21 en 22 Rotterdam en 28 en 29 Maastricht | 14 geaccrediteerde uren
VOOR: huisartsen (wnd), apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters en 
verpleegkundig specialisten

13de

editie

in samenwerking met de afdeling geriatrie van 3



Leipzig is één van de muzikale hoofdsteden 
van Europa. Het is de woonplaats geweest van 
Bach, die er in 1750 is overleden en van Felix 
Mendelssohn Bartholdy die er op 1843 de oud-
ste Duitse hogeschool voor muziek en theater 
heeft opgericht. Een perfecte locatie voor onze 
masterclasses

Farmacotherapie | Diagnostiek, medicamenteuze behande-
ling en probleemgedrag bij demente ouderen
Personalized medicine 
prof. dr. R.J. van Marum, klinisch geriater/klinisch farmacoloog
en hoogleraar farmacotherapie bij ouderen. JBZ Den Bosch en
Amsterdam UMC locatie VUmc

Neurologie | Het herkennen van bewegingsstoornissen
Vroegdiagnostiek en behandeling van de ziekte van
Parkinson 
prof. dr. T. van Laar, neuroloog, UMCG 

Cardiologie | Bach of Betablokkers? De invloed van muziek 
op hart en vaten
prof. dr. E.E. van der Wall, emeritus hoogleraar cardiologie,
LUMC - Leiden

MASTERCLASSES; 
Farmacotherapie, Neurologie en Cardiologie 

KERSTNASCHOLING LEIPZIG
12 t/m 15 december 2019 | The Westin Hotel Leipzig | 12 geaccrediteerde uren
VOOR: huisartsen (wnd), apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters

8ste

editie

Leipzig ademt de muziek van Bach, zijn muzikale erfenis wordt in 
Leipzig levendig gehouden door middel van vele concerten. Een be-
zoek aan Leipzig is dan ook niet compleet zonder een concert bij te 
wonen waarin zijn werken een hoofdrol vervullen.

Op zaterdagavond gaan wij vooraf aan het diner genieten van Bach en 
andere grote namen in de grote zaal van het Gewandhaus. Er wordt 
opgetreden door: Britta Schwarz (Alt) & Michael Schönheit (Orgel & 
Klavier)
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Updates en actualiteiten
2 t/m 8 februari | Hotel Schloss Lebenberg***** Kitzbühel | 23 geaccrediteerde uren
VOOR: huisartsen (wnd), apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en klinisch geriaters.

5de

editie

WINTERCURSUS KITZBÜHEL
Eerstelijnsgeneeskunde

Dit jaar organiseren wij de 5de editie van onze 
wintercursus in Kitzbühel Oostenrijk. Zoals u ge-
wend bent is er naast intensief nascholen on-
der leiding van inspirerende sprekers weer vol-
doende tijd om te genieten van de besneeuwde 
Oostenrijkse hellingen.

Ook dit jaar hebben wij weer een actueel en 
praktijkgericht programma voor u samengesteld 
waarbij de eerstelijnsgeneeskunde centraal 
staat.

Endocrinologie | Update endocrinologie 2020; overzicht met 
de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DM, Schildklier en 
Osteoporose
prof. dr. J. P. van den Bergh, internist - endocrinoloog, MUMC en 
VieCuri MC Venlo

Neurologie
• Rugpijn en Beenpijn; Van Mythes naar Wetenschap
• Update on Migraine
• Restless legs
dr. C.R.B. Willems, neuroloog, PraktijkvoorNeurologie, Utrecht

Spoedgeneeskunde | Spoedzorg in de dagelijkse praktijk
• Relatie cocaïne/ drugs en hartklachten bij mannen
• Duizeligheid (wel of geen CVA). Shock, Sepsis met focus op 

ouderen, en anafylaxie
• Zuurstof geven bij spoedsituaties
• Nieuwe NHG richtlijn spoedmedicatie
dr. W. Flantua, kaderhuisarts spoedzorg en docent huisartsopleiding 
Amsterdam UMC locatie AMC
    
Urologie | Diagnostiek en behandeling Urologische tumoren
prof. dr. T.M. de Reijke, uroloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

Psychiatrie

• Persoonlijkheidsstoornissen, accent op consequenties bij 
ouderen en allochtonen

• Pijnstoornissen met aandacht voor somatoforme stoornissen 
(SOLK, Fybromyalgie en ME)

• Stress en trauma
• Waarom mensen boos worden 
prof. dr. J.A. Swinkels, hoogleraar psychiatrie, Amsterdam UMC, 
locatie AMC

Medicatieoverdracht

• Medicatieoverdracht in de keten/ tussen zorgverleners
• Analyse risicoprocessen bij medicatieoverdracht
• Actualisatie kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht
• Deprescribing risicomedicatie
drs. M. Menheere, apotheker in Zaltbommel
drs. R. de Groot, apotheker in Amersfoort



Updates en actualiteiten
8 t/m 14 maart | Hotel Regina**** Wengen, Zwitserland | 23 geaccrediteerde uren
VOOR: huisartsen (wnd), apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en klinisch geriaters.

16de

editie

WINTERCURSUS WENGEN
Eerstelijnsgeneeskunde

Dit jaar organiseren wij de 16de editie van 
onze wintercursus in Wengen Zwitserland. 
Zoals u gewend bent is er naast intensief na-
scholen onder leiding van inspirerende spre-
kers weer voldoende tijd om te genieten van 
de besneeuwde hellingen en de lekkere lunch 
bij Hotel Bellevue des Alpes.

Ook dit jaar hebben wij weer een actueel en 
praktijkgericht programma voor u samenge-
steld waarbij de eerstelijnsgeneeskunde cen-
traal staat.

Dermatologie

• Dermatologie quiz waarbij diverse huidaandoeningen/   
afwijkingen de revue passeren

• Onderscheid eczeem-mycose
• Schimmelnagels
• Wanneer excisie, wanneer niet incl. instructie hoe
dr. A. Fongers, dermatoloog, Wilhelmina Zkhs Assen

CVRM | Cholesterol: “ je vriend of je vijand” 
dr. R.Y. van der Velde, internist-endocrinoloog, VieCuri MC Venlo

Spoedgeneeskunde | Spoedzorg in de dagelijkse praktijk
• Relatie cocaïne/ drugs en hartklachten bij mannen
• Duizeligheid (wel of geen CVA). Shock, Sepsis met focus 

op ouderen, en anafylaxie
• Zuurstof geven bij spoedsituaties
• Nieuwe NHG richtlijn spoedmedicatie
dr. W. Flantua, kaderhuisarts spoedzorg en docent huisartsoplei-
ding Amsterdam UMC locatie AMC
    
Gynaecologie

• Overgangsklachten
• Bloedingen
• (medicamenteuze) Adviezen
dr. R.J. Vos-Bruin, gynaecoloog, ZGT Hengelo

Oncologie en palliatieve zorg in de eerste lijn

• Late gevolgen van kanker
• Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg
• Nieuwe ontwikkelingen in de oncologie
dr. S.J.J. Claessen, huisarts, epidemioloog en huisarts-docent, 
Amsterdam UMC, locatie AMC
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actualiteit en ontwikkelingen
1, 2 en 3 april 2020 | Crowne Plaza Maastricht | 17 geaccrediteerde uren
VOOR: klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, internisten ouderengeneeskunde, kader-
huisartsen ouderengeneeskunde en specialisten in opleiding voor deze specialismen

in samenwerking met: 

OUDERENGENEESKUNDE MAASTRICHT 2.0

13de

editie

Ook dit jaar organiseren wij het vertrouwde 
congres Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0 
dat ook in 2020 weer in het mooie Maastricht 
zal plaatsvinden.

Voor het 13de congres zullen wij, vanwege een reorganisatie bij de 
Bonbonnière, eenmalig uitwijken naar het Crowne Plaza Maastricht. 
Maar ook aan deze zijde van de Maas bent u op loopafstand van het 
historische centrum van Maastricht met het Vrijthof en het gezellige 
Onze Lieve Vrouweplein.

Zoals u gewend bent, hebben wij weer een gevarieerd programma 
met een keur aan goede sprekers. Enkele onderwerpen die aan 
bod komen zijn: bewegingsstoornissen bij ouderen, preventie en 
behandeling van beroerte, diabetes mellitus en nierfunctie, COPD, 
de oudere huid, jeuk en (brand)wonden en het stoppen van me-
dicatie. Ook is er altijd ruimte voor actualiteiten binnen de zorg. 
Zo zal bijvoorbeeld aandacht besteed worden aan het fenomeen 
‘netwerk-geneeskunde’ en aan ontwikkelingen op het gebied van de 
shortstay-zorg voor ouderen.

Het definitieve programma vindt u op de website waar u zich reeds 
kunt aanmelden met een interessante vroegboekkorting. Kijk op 
pagina 15 voor meer informatie.
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VAKANTIE NASCHOLING TEXEL
27 april t/m 1 mei | vakantiepark De Krim, Texel | 12 geaccrediteerde uren
VOOR: huisartsen (wnd), apothekers en specialisten ouderengeneeskunde.

8ste

editie

TEXEL
ARTS & GEZIN  

In de meivakantie organiseren wij weer onze 
Texel nascholing Arts en gezin. 

Zoals u gewend bent staat de week in het 
teken van het gezin. Zowel in de onderwerpen 
als in deze week samen met uw gezin door te 
brengen op het mooie Texel.

Het programma biedt daarom voldoende ruim-
te om naast een kwalitatieve verdieping van 
uw kennis met onderwerpen uit de dagelijkse 
praktijk ook tijd door te brengen met uw gezin.

Longgeneeskunde

Obstructieve longziekten van jong tot oud
Pijnlijke misvattingen bij thoracale pijn; diagnostiek en beleid
prof. dr. R. Dekhuijzen, hoogleraar longgeneeskunde, Radboudmc 
Nijmegen

Dermatologie 

Diagnostiek en behandeling huidziekten middels teledermato-
logie
Dermatologie quiz
dr. A. Fongers, dermatoloog, Wilhelmina Zkhs Assen

Gezondheid en farmacotherapie

Handvatten voor positieve gezondheid
Farmacotherapie bij ouderen
dr. C.J.P.W. Keijsers, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Jeroen 
Bosch Ziekenhuis

Vakantiepark De Krim Texel

U verblijft in het Vakantiepark De Krim. Het vakantiepark ligt op 
korte afstand van het strand en is het best uitgeruste vakantiepark 
van Texel én de Waddeneilanden. Kijk voor meer informatie over 
de vele faciliteiten en uitgebreide informatie over de bungalow’s op 
www.krim.nl
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Ouderengeneeskunde november
Tweedaagse nascholingen

Deelnamekosten

2 nascholingsdagen  € 495
14 geaccrediteerde uren
1 nascholingsdag naar keuze € 295
7 geaccrediteerde uren

Overnachtingskosten per persoon

Hotel Wientjes Zwolle  € 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. Graag bij uw inschrij-
ving aangeven wat u wenst.

Het arrangement is inclusief

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

Kerstnascholing Leipzig
Masterclasses

Deelnamekosten
12 geaccrediteerde uren

4 daags arrangement met partner  € 1.895 
4 daags arrangement zonder partner  € 1.595
kamer delen met collega € 1.395
(collega dient zich apart aan te melden)
Alleen nascholing volgen € 895
Zonder hotel en diners, incl. pauzes en lunch

Het arrangement is inclusief

• Deelname aan de nascholing en cursusmaterialen
• Koffie/thee of fris en diverse snacks/ fruit in de pauzes
• 3 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
• Inclusief lunch op vrijdag en zaterdag
• Donderdag welkomst receptie met aansluitend diner 

en wijnarrangement in Hotel The Westin
• Vrijdagmiddag en -avond vrij in te vullen
• Zaterdag afsluiting kerstnascholing met concert, aan-

sluitend diner met wijnarrangement op een speciale 
locatie

Wintercursussen
Kitzbühel en Wengen

Deelnamekosten 
23 geaccrediteerde uren

7 daags arrangement deelnemer € 2.295
7 daags arrangement partner €    995
Kamer delen met collega  € 1.695
(collega dient zich apart aan te melden) 
Alleen cursus volgen  €    995
Zonder hotel en diners, incl. pauzes

Het arrangement is inclusief

• Welkomst receptie op zondag met aansluitend diner
• Deelname aan de nascholing inclusief het benodigde cursus-

materiaal
• Koffie/thee/ fris en snacks in de pauzes
• 6 overnachtingen incl. uitgebreid ontbijtbuffet
• Zes 4-gangen diners inclusief wijnarrangement
• Afsluiting op vrijdagavond met aansluitend diner

Maastricht 2.0
Driedaags congres

Deelnamekosten
17 geaccrediteerde uren

3 daags congres  € 795
Bij inschrijving voor 31 december € 695

3 daags congres AIOS € 575

Overnachtingen
U dient uw overnachtingen zelf te boeken. Aanvullende informatie 
ontvangt u bij de bevestiging van uw inschrijving.

Het arrangement is inclusief

• Deelname aan het congres
• Koffie/thee/fris en snacks in de pauzes
• Uitgebreid lunchbuffet met saladebar
• Afsluitende receptie op de openingsdag
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Al onze nascholings- en cursusprogram-
ma’s worden met zorg samengesteld in sa-
menwerking met onze cursuscommissies 
die bestaan uit ervaren zorgprofessionals 
die hun sporen in de dagelijkse praktijk 
meer dan verdiend hebben.

Zij zijn allen actief in de eerste lijn en zor-
gen voor de actualiteit en aansluiting op 
de dagelijkse praktijk in ons aanbod.

Leden

drs. P.A. van Hasselt
huisarts, Gieten

dr. A.P.E. Sachs
huisarts en verbonden aan Julius Centrum voor Gezond-
heidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMC 
Utrecht

dr. H.J.J. Verhaar
internist geriater, UMC Utrecht

drs. J.C. van der Molen
huisarts, Amersfoort

prof. dr. J.M.G.A. Schols
hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht

dr. R.W.M.M. Jansen
klinisch geriater, Noordwestziekenhuisgroep Alkmaar

drs. J. Galavazi
huisarts, Naarden-Vesting

dhr. R.G. Huygens
directeur Stichting postacademische nascholingen, Leusden
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Texel, arts & gezin
Meivakantie 2020

Deelnamekosten
12 geaccrediteerde uren

Bungalow type B (4 personen)
Midweek   € 1635
Week   € 2120

Bungalow type A (6 personen)
Midweek   € 1690
Week   € 2220

Bungalow type D (6 personen)
Midweek  € 1735
Week € 2285

Familievilla (8 personen)
Midweek     € 2115
Week € 3230

Alleen nascholing volgen € 845
Zonder verblijf, incl. pauzes

Het arrangement is inclusief

• Deelname aan de nascholing incl. cursusmaterialen
• Koffie/thee of fris en snacks in de pauzes
• Barbecue op donderdag
• Verblijf in bungalow voor het gezin

Informatie en aanmelden

Voor het volgen van de nascholingen en cursussen kunt u zich 
aanmelden via onze website www.stipona.nl/aanmelden.

Als uw aanmelding gelukt is ziet u hier een bevestiging van op uw 
scherm.

Na uw aanmelding ontvangt u na uiterlijk 7 werkdagen een email 
met factuur ter bevestiging dat u aangemeld bent. Het kan zijn 
dat deze bevestigings-mail in uw spambox terecht komt. Om dit te 
voorkomen verzoeken wij u om info@stipona.nl toe te voegen aan 
uw adresboek.

Na betaling van uw factuur bent u verzekerd van deelname.

Vragen

Voor vragen kunt u mailen naar info@stipona.nl of contact opne-
men met Ruud Huygens op nummer +316 21 564 620.

Algemene voorwaarden en AVG

Op onze nascholingen zijn de Algemene Voorwaarden en AVG van 
Stichting postacademische nascholingen van toepassing. 

De Algemene Voorwaarden en AVG zijn na te lezen op www.sti-
pona.nl/aanmelden of worden op verzoek aan u toegezonden.
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© 2019 | Stichting postacademische nascholingen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-
gave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand en/
of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fo-
tokopieën, opnamen of op enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de Stichting postacademische nascholin-
gen.

CONTACT

Postbus 2114
3800 CC  Amersfoort
info@stipona.nl

Op de hoogte blijven van de laatste nascho-
lingsprogramma’s:

      stipona.nl /company/stipona

        /stipona

Adreswijzigingen

Wijzigingen en aanpassingen in uw gegevens 
kunt u doorgeven via info@stipona.nl. Wij zullen 
dit dan verwerken in onze bestanden.


