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Lieve collega’s,

Onze samenleving groeit, verandert en wordt steeds diverser.  

Door migratie en vergrijzing zullen we volgend jaar de mijlpaal 

van 18 miljoen inwoners in ons land bereiken. Naast deze 

veranderingen groeit ook de aandacht voor genderidentiteit 

en seksualiteit. Onze samenleving krijgt meer kleur en onze 

spreekkamers zullen dat ook meer en meer krijgen. 

Op dit congres willen we je meenemen in deze kleurrijke 

veranderingen: ‘Wat voor invloed hebben verschillende 

etniciteiten, culturen en afkomsten op jou?’ en ‘Welke 

componenten gaan onze praktijk meer kleur geven?’. Er komen 

bijvoorbeeld sprekers praten over levenseindebegeleiding 

bij mensen met verschillende culturele achtergronden, over 

dermatologie bij de niet-witte huid en over transgenderzorg. 
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Naast sessies van etniciteit tot seksualiteit, vergeten we niet om 

ook aandacht te schenken aan hoe jij huisarts wil zijn: duurzaam, 

op straat, op de fiets, met een eigen praktijk of in loondienst?  

We willen met jullie de hiaten opvullen en de bonte regenboog 

van alles wat met jouw werk als huisarts te maken heeft compleet 

maken!

Er komt een mens bij de dokter, en jij bent de dokter tegenover die 

mens. Verbreed je wereld! Kleur je wereld! Colour your World!

Graag nodigen we je van harte uit op het 14e Lovah Congres 

‘Colour your World!’, en hopen we je zeker te zien op deze leuke, 

inspirerende en bovenal diverse dag!

Tot ziens op de 21e van april!

Namens onze gehele werkgroep,

Floris Heijboer

Voorzitter Lovah Congres
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Werkgroep 2023
Groepsfoto v.l.n.r.:

Bianca Strooij - Secretaris; Manon de Krijger - 

Inhoud; Floris Bolthof - Locatie & Sponsoring; Irene 

Legters - PR; Fong Ngo - Locatie; Daan van Velzen 

- Penningmeester; Aletta Struijlaart - Sponsoring; 

Floris Heijboer - Voorzitter

Foto’s rechts:

Lotte Schaafsma - Inhoud & Locatie;  

Iris van Munster - Inhoud; Nejra Kabasaj  

- Lovah landelijk PR
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pro
gram
ma

programma
 08:15 –  09:00  Ontvangst

 09:00  –  09:45 Opening en welkomstwoord

 09:45  –  10:30   Plenaire sessie 1 

Listen To Your Eyes!

 10:30  –  11:00  Koffiepauze + markt

 11:00  –  12:00   Ronde 1: 

- kleine sessie

 12:00  –  13:00   Ronde 2: 

- groep A: lunch + markt 

- groep B: kleine sessie

 13:00  –  14:00   Ronde 3: 

- groep A: kleine sessie 

- groep B: lunch + markt

 14:00  –  15:00   Ronde 4: 

- kleine sessie

 15:00  –  15:30  Koffiepauze + markt

 15:30  –  16:00   Plenaire sessie 2 

Kleine Kwalen quiz

 16:00  –  16:45    Plenaire sessie 3 

Genderbespiegelingen:  

als het hokje M/V je niet past

 16:55  –  17:15   Afsluiting

 17:15  –  18:30   Borrel

 18:30  –  20:30  Diner

 20:30  –  00:00  Feest
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Dit jaar wordt het Lovah Congres 

voor het eerst in Den Bosch 

gehouden in Congrescentrum 1931. 

Een mooie, goed bereikbare locatie 

met een bijzondere geschiedenis.

Omdat de groeiende handel in dieren 

op openbare plaatsen – zoals lokale 

pleinen – voor steeds meer overlast 

zorgde, werd in 1931 het eerste, 

geheel overdekte veemarktcomplex 

van Nederland geopend; de Bossche 

Veemarkt. Het gebouw werd in 2001 

op de lijst Rijksmonumenten geplaatst, 

het jaar waarin de mond- en 

klauwzeerepidemie uitbrak in Europa. 

De maatregelen die ervoor zorgden 

dat de epidemie zich niet verder 

verspreidde, waren de oorzaak van de 

sluiting van de Bossche Veemarkt.  

Nadat de handel in de veemarkt 

enkele jaren stil had gestaan, begon 

in 2009 de verbouwing van het 

monumentale pand. 

Op 3 februari 2010 werd een 

belangrijke fase – de restauratie van 

de monumentale en markante toren – 

in het bouwproject afgerond. Niet lang 

hierna opende 1931 Congrescentrum 

’s-Hertogenbosch. In de afgelopen 

jaren is 1931 uitgegroeid tot één van 

de meest unieke evenementenlocaties 

van Nederland met gelijkvloers zo’n 

11.000m2 aan ruimte. 

Congres
locatie
Congrescentrum 1931, den bosch

LOVAH congres 2023 – colour your world 7 



z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z zzzzzz z z z z z z
z

z

z z z z z z z z z z

blijf
 slapen
in een van de hotels

Wil je graag uitgerust aankomen en het congres optimaal 

beleven? Blijf dan overnachten in één van de hotels! De SBOH 

vergoedt de hotelovernachting voorafgaand aan het congres 

op voorwaarde dat de afstand tussen jouw woonadres en het 

congres meer dan 75 km enkele reis bedraagt.

Is dit niet het geval, kun je wel gebruik maken van een speciale 

Lovah-korting. Wil je (ook) na het congres blijven slapen?  

Dit betaal je altijd zelf, maar ook tegen een gereduceerd tarief.

The Den is een modern hotel op gunstige afstand van het 

treinstation en de congreslocatie. Een alternatief is hotel 

Mövenpick ‘s-Hertogenbosch, hier zijn tevens kamers in optie 

voor een gereduceerd tarief.

Let op: je dient zelf te boeken en vol is vol. Reserveer op tijd om 

gebruik te kunnen maken van het gereduceerde tarief.

Om je ’s ochtends naar het congres te brengen en na afloop naar 

het hotel zullen er shuttlebussen rijden.
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hotel The Den
Deluxe Room 1 persoon  

(King of Twin)

154,- per nacht

Deluxe Room 2 personen  

(King of Twin)

174,- per nacht

Genoemde prijzen zijn per kamer; 

inclusief ontbijt en btw, exclusief 

toeristenbelasting.

Adres

Magistratenlaan 54

5223 MD ‘s-Hertogenbosch

073 206 5000

info@hoteltheden.nl

Reserveren

Klik hier om te reserveren

Let op: voor de betaling heb je een 

creditcard nodig.

mövenpick hotel
Classic Kamer 1 persoon  

(King of Twin)

149,- per nacht

Classic Kamer 2 personen  

(King of Twin)

164,- per nacht

Genoemde prijzen zijn per kamer; 

inclusief ontbijt en btw, exclusief 

toeristenbelasting.

Adres

Pettelaarpark 90

5216 PH ‘s-Hertogenbosch

073 687 4674

hotel.s-hertogenbosch@movenpick.com

Reserveren

Bellen of mailen onder vernoeming van 

boekingscode “Lovah Congres 2023”.

prijzen

hotel The Den – ‘s hertogenbosch

Mövenpick hotel – ‘s hertogenbosch
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diner & feest
Diner
Na de borrel kun je in een 

naastgelegen, sfeervolle ruimte 

aan lange tafels aanschuiven om 

te genieten van een heerlijk diner. 

Ondertussen heb je alle tijd om na te 

praten over deze enerverende dag en 

bij te kletsen met andere AIOS. De kok

heeft een kleurrijk menu opgesteld, 

met gerechten afkomstig uit alle 

windstreken. Deze gerechten worden 

geserveerd volgens het shared dining 

principe. Naar het streven van de 

Lovah-werkgroep Duurzaamheid zal 

dit volledig vegetarisch zijn. Overige 

dieetwensen kun je doorgeven bij de 

inschrijving.

m m m m m m m m
m

m
m

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
m
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Feest
Na het diner is het tijd voor de beste afsluiting van de dag: het 

feest! Na het succes van vorig jaar zal wederom The Tour onze 

avond onvergetelijk maken. Als één van de meest bekende 

allround coverbands van Nederland zullen je voeten van de vloer 

gaan met hun ongekend strakke en energieke optredens met 

veel interactie, meezingers en dansvloervullende hits. Voor een 

kleurrijke afwisseling hebben we ook een dj voor je klaarstaan! 

Colour your party!

Een themafeest kan natuurlijk niet zonder een bijpassende outfit! 

Geen gebrek aan kleuren in ieders kledingkast, dus laat zien hoe 

jij uit jouw kast komt. Are you done feeling blue, then don’t be 

yellow and paint the town red by being pretty in pink and make 

everyone green with envy!

dresscode

yeahyeahyeahyeahyeahyeahyeahyeahyeahyeahyeahyeahyeahyea
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Naast drie plenaire sessies worden er drie rondes 

met kleine sessies aangeboden

»  Iedereen kan zich voor drie verschillende rondes 

inschrijven.

»  Verdeeld over twee groepen zal in de rondes 2 en 

3 ook de lunch plaatsvinden.

»  Groep A heeft in ronde 2 lunch en vervolgens een 

kleine sessie in ronde 3.

»  Groep B heeft in ronde 2 een kleine sessie en 

vervolgens lunch in ronde 3.

uitleg
sessies

informatiemarkt 
De hele dag is er een informatiemarkt in 1931.  

Diverse bedrijven en organisaties staan klaar om  

hun producten en diensten te presenteren.
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dag
voorzitter
Jörgen Rayman 

Jörgen Raymann, voormalig cabaretier 

en radio/tv-presentator, presenteerde 

jarenlang Raymann is Laat. Nu werkt hij 

als Chief Inspirational Officer bij Lenard 

and Lenard en staat hij ondernemers 

en bedrijven bij op urgente topics als 

werkgeluk, inclusie & diversiteit en 

inspirationeel leiderschap. Hij verschijnt 

regelmatig op het TikTok-kanaal van 

zijn dochter Melody, die hij volledig 

ondersteunt bij het queer zijn. Jörgen 

weet mensen te raken, te motiveren en te 

enthousiasmeren, zijn humor en zelfspot 

staan daarbij centraal.
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ple
naire
sessie

Listen to your eyes!
Daphne Voormolen

Deze dag staat in het thema van ‘Colour Your 

World’. Kunst kleurt onze wereld. Kunst gaat, net 

als geneeskunde, over mensen in alle mogelijke 

diversiteit. Kunst bekijken en met elkaar bespreken 

kan op veel manieren waardevol zijn voor huisartsen 

(i.o.). Dat gaan we bespreken en ondervinden 

met elkaar. Kunst leert ons bewust te zijn over 

diversiteit en er mee om te gaan. Daarbij kan kunst 

ook prachtig bijdragen aan een goede mentale 

gezondheid van onszelf!

09:45 - 10:30 uur

plenaire 
sessie 1
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ple
naire
sessie

Kleine Kwalen quiz
Tobias Bonten, huisarts

Van krentenbaard en eczeem tot oorklachten en 

schurft. Huisartsen zien het tijdens hun spreekuur 

allemaal voorbij komen. De huisarts is specialist 

in kleine kwalen. Maar hoe goed is jouw kennis 

hierover? Doe mee, win de quiz en een mooie prijs!

15:30 - 16:00 uur

plenaire 
sessie 2
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ple
naire
sessie

Genderbespiegelingen:  
als het hokje M/V je niet past
Mark Hommes en Alwin Man

Transgenders zijn de laatste jaren veel in de media en 

de vraag om een geslachtsaanpassende behandeling is 

exponentieel toegenomen. Zo ook het aantal transgenders in 

de huisartsenpraktijk. Hoe kan dit? Wat verstaan we eigenlijk 

onder transgender? Wat weten we over de oorzaken? Waar 

lopen transgenders tegenaan? Hoe ziet de hulpverlening voor 

deze groep er uit? Welke rol vervullen huisartsen daarin en 

welke verschuivingen zijn daarin te zien? Deze vragen zullen 

worden belicht vanuit het perspectief van de wetenschap, 

klinische praktijk en ervaringsdeskundigheid door Mark Hommes 

universitair docent psychologie/onderzoeker en Alwin Man 

psycholoog/psychotherapeut en sinds 13 jaar werkzaam in de 

transgenderhulpverlening. 

16:00 - 16:45 uur

plenaire 
sessie 3
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ronde 1
11:00 - 12:00 uur

Nr Titel Spreker

1 Alles over Declareren Marjolein van Harten  lhv 

2 De paradox van diversiteit en inclusie in de 
geneeskunde en zorg

Alana Helberg-Proctor

3 Welke kleuren heeft de wereld van de ander? Fieke Felix

4 Praktijkstart Jacqueline A. van Eekelen
 lhv / countus 

5 Colour your world; 70+ shades of grey Monica van Eijk en  
Leonie van Meer

6 Hoe flexibel is jouw pensioen? Corine Matena  
 sph 

7 Huisarts in de enige zorginstelling voor 
gedetineerden: geen spreekuur maar zaalwerk bij 
schotwonden en GHB-detoxen.

Thomas Bronsveld

8 Mensenhandel: dichterbij dan je denkt Dominique Hollman en  
Carla Stals
 engelstalig 

9 Huisartsenzorg in een asielzoekerscentrum Maurits Gosler en  
Jeroen Eurlings

10 Werken als scheepsarts op de Noord- en Zuidpool Rogier Steins

11 Je eigen praktijk "inkleuren". Zelf de regie voeren, 
de zorg verlenen en samenwerken zoals jij dat wilt.

Maarten den Heijer &  
Els Hogenbirk
 abn amro 

12 Seks bij welzijn en chronische ziekte Cobi Reisman

13 Colour your SOA-spreekuur Patricia Bloem

14 Het Leefstijlroer, hulpmiddel bij het leefstijlgesprek Anneke Monninkhof en 
Davíd van Eerd

15 Fifty shades of Grey: echografie in de 
huisartspraktijk 

Carlien Erlings en  
Marco Neeteson

16 Gezond gevangen? Tim Peeters  medtzorg 

LOVAH congres 2023 – colour your world 17 



ronde 2
12:00 - 13:00 uur

Nr Titel Spreker

17 Foetale geneeskunde - NIPT Shariva Kariman

18 Genderbevestigende hormoonbehandeling Chantal Wiepjes

19 Think before you ink - Complicaties tatoeagepigment Niek Bennen  
 dc klinieken 

20 Man of vrouw, maakt dat uit? Hedwig Vos

21 Slik je suf, snuif je hyper Tim Peeters  medtzorg 

22 Behandeling van een kleine brandwond: geen paniek, 
zo moeilijk is het niet

Kim Gardien en  
Kiran Baran

23 Hoe kleur jij je toekomst in: zzp'er, loondienst of eigen 
praktijk?

Remko Klijn  vvaa 

24 Geen agressie in mijn praktijk Frank van As  lhv 

25 Persoonlijkheidsstoornissen: van irritatie naar inzicht 
en van ergernis naar empathie 

Dominique Nijpels

15 Fifty shades of Grey: echografie in de huisartspraktijk Carlien Erlings en  
Marco Neeteson
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ronde 3
13:00 - 14:00 uur

Nr Titel Spreker

26 LHBTI+ diversiteit in de zorg René de Vries

27 Laugh is in the air: recreatief gebruik van lachgas Anne Bruijnes

28 Kleur jouw artsenleven vanuit je kernwaarden! Angelique van Dam en 
Nienke Kessels

9 Huisartsenzorg in een asielzoekerscentrum Maurits Gosler en  
Jeroen Eurlings

29 Infecties van dichtbij en ver weg Saskia Autar  
 engelstalig 

30 De kleurrijke wereld van de verstandelijk 
gehandicapten

Henrike Tak, 
Karen van Riel & 
ervaringsdeskundige 

31 Waarnemen of in Loondienst Ronnie Mathijsen & 
Saskia Knegtmans 
/ Sascha Nieborg & 
Richard Veening  
 aon / lhv 

32 Leefstijlinterventies en medicatieafbouw bij  
Diabetes type 2

Ellen Willemsen

33 Werken in buitenland Lizeke de Clerck  bkv 

34 Klachten en claims: verkleur jij van schrik? Mirjam Hofstee & 
Liesbeth Rippen  
 vvaa 

LOVAH congres 2023 – colour your world 19 



ronde 4
14:00 - 15:00 uur

Nr Titel Spreker

26 LHBTI+ diversiteit in de zorg René de Vries

27 Laugh is in the air: recreatief gebruik van lachgas Anne Bruijnes

35 De zorg moet groen! Hoe gaan we dat doen? Margarita Vossen  
 engelstalig 

36 Toegang tot de huisarts voor mensen die niet 
verzekerd zijn

Sam van Vliet

37 Zorg voor mensen van de straat een taak vol 
caleidoscopische ontmoetingen

Tom Matthews

38 Het financiële kleurenpalet voor de startende huisarts Niels van Denderen  
 sibbing 

25 Persoonlijkheidsstoornissen: van irritatie naar inzicht 
en van ergernis naar empathie 

Dominique Nijpels

39 The biking doctor, op die fiets is het 
praktijkhouderschap een feestje!

Joep ter Haar

40 Complexe ouderenzorg in de huisartsenpraktijk Pieter Jan Bruijn 
 anw nederland 

41 Palliatieve zorg voor moslims Omar Tanay

42 Werken en wonen in Nieuw-Zeeland - hoe doe je dat? Sándor Öry

43 Huidpigmentatie en huidziekten Koos Sanders

44 Cardiovasculair risicomanagement in een multi-
etnische populatie: quo vadis?

Eric Moll van Charante

45 De laatste stand van zaken m.b.t. 
gegevensuitwisseling in de zorg en hoe dit de 
werkdruk kan verlagen

Anna Saras /  
Cees Goossens  vzvz 

46 Huisartsenzorg van de Toekomst Karen Bloemendal en 
Sanne Rekers

47 Inclusief seksualiteit bespreken Afiah Vijlbrief en  
Nilüfer Gürses
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omschrijvingen
sessies
1
Alles over declareren 
Marjolein van Harten -  lhv 
ronde 1

Aan welke regels moet u zich als huisarts 
houden bij het declareren? En hoe past u 
deze regels toe? De LHV krijgt veel vragen 
over het declareren van contacten met 
patiënten of derden. De spelregels voor 
declareren zijn voor een deel vastgelegd in 
de beleidsregels en tariefbeschikkingen van 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze 
regels zijn vrij ingewikkeld en verschaffen 
lang niet altijd de duidelijkheid die in de 
dagelijkse praktijk nodig is.
Tijdens de workshop gaan we in op 
het belang van juist declareren en op 
de regels die de NZa hierover heeft 
opgesteld. Aan de hand van uiteenlopende 
praktijksituaties adviseren wij over de 
toepassing van deze regels. Er zal volop 
ruimte zijn voor vragen en discussie. 

2
De paradox van diversiteit en inclusie in 
de geneeskunde en zorg 
Alana Helberg-Proctor, sociaal 
wetenschapper
ronde 1

Inclusie en diversiteit zijn momenteel 
veelbesproken onderwerpen in de 
wetenschap, geneeskunde en het 
medisch onderwijs. Oog voor de 
inclusie van diversiteit ter zake sekse, 
sociaaleconomische positie, etniciteit, 
seksualiteit, taalvaardigheid, cultuur, 
religie, lichamelijke beperkingen en gender 
heeft als doel de zorg en geneeskunde 
toegankelijker en eerlijker te maken, 
door bias en exclusie nadrukkelijk te 
adresseren. Het operationaliseren van 
diversiteitsdenken rond etniciteit is echter 
een lastige opgave met veel valkuilen. 
Tijdens deze workshop bespreek ik 
deze paradox aan de hand van twee 
voorbeelden van zowel bias geproduceerd 
door de exclusie van diversiteit als van 
bias geproduceerd door de inclusie van 
specifieke manieren van denken over 
diversiteit in de geneeskunde.
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3
Welke kleuren heeft de wereld van de 
ander? 
Fieke Felix, psychiater en tropenarts
ronde 1

In onze spreekkamers zien we een kleurrijk 
palet aan mensen. Hoe ziet deze mens 
zijn identiteit en wat zien wij? Na een kort 
stukje theorie over identiteit en cultuur, 
gaan we onze nieuwsgierigheid naar de 
ander de vrije loop laten aan de hand van 
het cultural formulation interview (CFI). We 
lopen de stand van wetenschap over het 
gebruik van het CFI kort door. Daarna gaan 
we op zoek hoe we dit kunnen toepassen 
tijdens ons spreekuur. Kortom, het wordt 
een kleurrijke workshop waarin je zelf aan 
de slag gaat. Het geleerde is makkelijk 
toepasbaar in je praktijk.

4
Praktijkstart 
Jacqueline van Eekelen  lhv / countus 
ronde 1

Zodra je als huisarts het voornemen hebt 
een praktijk over te gaan nemen, of te 
gaan associëren, word je geconfronteerd 
met diverse financiële, fiscale en juridische 
ondernemersvraagstukken. In deze 
workshop gaan wij in op de diverse 
aspecten van een associatie dan wel een 
overname van een huisartsenpraktijk én 
het zijn van praktijkhouder, zodat je goed 
beslagen ten ijs komt. Onderwerpen die 
aan bod komen: Wat neem ik precies over? 
Hoe zit het met goodwill? Waar moet ik 
op letten? Hoe zorg ik dat de overname 
succesvol verloopt?

5
Colour your world; 70+ shades of grey 
Monica van Eijk, specialist 
ouderengeneeskunde en Leonie van Meer, 
internist ouderengeneeskunde)
ronde 1

In deze workshop zullen we de resultaten 
beschrijven van het op interprofessionele 
manier van werken op en rond de 
spoedeisende hulp van HaaglandenMC. 
Zowel op de SEH als in de transmurale 
zorgsetting werken huisartsen (io), 
specialisten ouderengeneeskunde (io) 
en internisten ouderengeneeskunde (io) 
samen om de keten rondom spoedzorg 
bij kwetsbare ouderen te verbeteren. 
We zullen de jonge huisartsen proberen 
tools aan te reiken die een direct bijdrage 
kunnen geven aan hun werk.

6
Hoe flexibel is jouw pensioen?
Corrine Matena   sph  
ronde 1

Corrine Matena van het pensioenfonds 
voor huisartsen (SPH) legt uit hoe en 
waarom je pensioen opbouwt en welke 
rol pensioen speelt in je totale financiële 
plaatje.
Als jouw leven en wensen veranderen, 
verandert waarschijnlijk ook jouw financiële 
plaatje.
Weet wat het pensioenfonds voor jou 
regelt (dat is niet alleen inkomen voor later) 
en hoe jij zelf invloed kan uitoefenen op de 
pensioenregeling en jouw pensioen.

22 LOVAH congres 2023 – colour your world



7
Huisarts in de enige zorginstelling voor 
gedetineerden: geen spreekuur maar 
zaalwerk bij schotwonden en GHB-
detoxen 
Thomas Bronsveld, huisarts-justitieel 
geneeskundige
ronde 1

Tijdens deze lezing krijg je een inkijkje hoe 
de wereld binnen de gevangenismuren 
eruit ziet. Wat de rol van huisartsen is bij 
wondzorg en revalidatie na schotwonden, 
GHB detoxen, eet- en drinkstakers en 
zwangerschap binnen detentie? Er is 
meer mogelijk dan spreekuur draaien als 
huisarts. In het Justitieel Centrum voor 
Somatische Zorg ben je supervisor in een 
1,5-lijns zorginstelling voor gedetineerden, 
het voormalig gevangenisziekenhuis. Het 
enige wat standaard is achter elke celdeur 
is het ziekenhuisbed. Leer meer over het 
werken in deze unieke instelling waar de 
diversiteit van niet alleen de somatische 
problematiek, maar ook onderliggende 
psychiatrische aandoeningen en culturele 
achtergronden een aanvulling is op het 
huisartsenvak.

8
Mensenhandel: dichterbij dan je denkt
Dominique Hollman - van Munster
 engelstalig 
ronde 1

In deze workshop krijg je voorlichting om 
meer inzicht te verkrijgen in het thema 
seksuele uitbuiting en mensenhandel. 
Mensenhandel, de seksuele uitbuiting, 
wordt ook nog loverboyproblematiek 
genoemd. Deze term doet echter geen recht 
aan wat slachtoffers overkomt. Wie zijn de 
slachtoffers van seksuele uitbuiting? We 

zullen het hebben over hun kwetsbaarheid 
en op welke wijze mensenhandelaren hier 
misbruik van maken. Maar vooral: hoe kan 
jij signalen van slachtofferschap herkennen. 
Hoe ga je hier mee om? Maar ook: wat 
moet je vooral niet doen?

9
Huisartsenzorg in een 
asielzoekerscentrum
Maurits Gosler en Jeroen Eurlings, 
huisartsen
ronde 1 | ronde 3

Huisartsenzorg op een asielzoekers-
centrum: hoe gaat dat er aan toe?  
Wat zijn de verschillen met een reguliere 
huisartsenpraktijk? Hoe gaat de 
communicatie? Dit zijn enkele vragen die de 
revue zullen passeren. Wij, van Arts en Zorg, 
zullen een interactieve workshop geven 
waar er ook genoeg mogelijkheden zijn 
voor vragen en discussies.

10
Werken als scheepsarts op de Noord-  
en Zuidpool 
Rogier Steins, huisarts en scheepsarts
ronde 1

Benieuwd naar de mogelijkheden naast 
waarnemen in een huisartspraktijk? Ik 
neem je mee in mijn reis en laat je zien hoe 
ik invulling geef aan het huisartsenvak. 
Ik geef je een inkijk in wat er mogelijk 
is buiten de gebaande paden van het 
waarnemerschap. In de afgelopen 3 
jaar heb ik o.a. in de gevangenis en 
op een praktijk op Aruba gewerkt. Het 
afgelopen jaar ben ik mee geweest naar 
de Noord- en Zuidpool als scheepsarts op 
een expeditiecruise. Hier zal ik vooral op 
inzoomen tijdens deze workshop.
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11
Je eigen praktijk “inkleuren”. Zelf de regie 
voeren, de zorg verlenen en samenwerken 
zoals jij dat wilt 
Maarten den Heijer en Els Hogenbirk 
 abn amro 
ronde 1

Je eigen praktijk voeren en de zorg verlenen 
en samenwerken zoals jij dat wilt.
Ben je er klaar voor om je eigen praktijk of 
een zogenaamde nul praktijk te starten? 
Of wil je gaan associëren? Hoe pak je dit 
aan? Wat komt daarbij kijken en waar moet 
je aan denken? Welk type praktijk past bij 
jou? Welke keuzes zijn er met betrekking 
tot vastgoed? In deze workshop wordt je 
meegenomen in de diverse stappen en 
facetten van een eigen praktijk! Kan ik 
dat allemaal wel financieren en wat kost 
het? Dit alles komt aan bod inclusief de 
mogelijke aankoop van je woonhuis.

12
Seks bij welzijn en chronische ziekte 
Cobi Reisman, uroloog en seksuoloog
ronde 1

Volgens de WHO, seksualiteit is een 
onderdeel van kwaliteit van het leven. 
Helaas is het onderwerp nog steeds een 
taboe in de spreekkamer van de huisarts 
zowel bij gezonde personen maar ook 
bij mensen met onderliggende ziekte. 
In deze workshop worden de voordelen 
van seks besproken en hoe seks werkt 
bij gezondheid en bij aanwezigheid van 
chronische ziekte. Aansluitend gaan we 
oefenen met praten over seks.

13
Colour you SOA-spreekuur
Patricia Bloem, huisarts
ronde 1

In deze workshop van SOA Aids 
Nederland gaan we in vogelvlucht door 
de veelkleurigheid van het soa spreekuur 
heen. Er wordt aandacht besteed aan juist 
taalgebruik. We staan stil bij risicogroepen 
en hoe je deze het beste kan helpen.

14
Het Leefstijlroer, hulpmiddel bij het 
leefstijlgesprek
Anneke Monninkhof en Davíd van Eerd, 
HAIO’s 
ronde 1

Leefstijl is van grote invloed op het 
ontstaan en beloop van chronische 
ziekten zoals diabetes type 2, COPD, 
dementie en hart- en vaatziekten. Een 
kleine verandering in leefstijl kan al een 
groot effect hebben, maar hoe help je 
een patiënt op weg naar een gezondere 
leefstijl? En hoe doe je dit op een efficiënte 
manier in de beperkte consulttijd die je 
als huisarts hebt? In deze interactieve 
workshop worden de belangrijkste 
leefstijlpijlers en basisprincipes van 
gedragsverandering behandeld en het 
leefstijlroer geïntroduceerd als gesprekstool 
in de spreekkamer.
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15
Fifty shades of Grey: echografie in de 
huisartspraktijk
Carlien Erlings en Marco Neeteson, 
huisartsen
ronde 1 | ronde 2

Plaatsbepaling van de echografie in de 
eerste lijn, de voordelen en beperkingen in 
deze vorm van aanvullende diagnostiek in 
de eigen praktijk. Veel voorbeelden om de 
mogelijkheden te laten zien en eventueel 
hands-on proberen hoe het is om een 
echo te maken als de tijd en ruimte het toe 
laten. 

16
Gezond gevangen? 
Tim Peeters, huisarts-justitieel 
geneeskundige   medtzorg 
ronde 1 

Op je spreekuur komt een ex-gedetineerde 
met allerlei lichamelijke klachten. Wie zijn 
deze mensen, waarom zaten ze gevangen 
- en is dat relevant? Hoe gezond gingen 
deze mensen achter de tralies, en hoe 
gezond kwamen ze weer in vrijheid? Met 
welke problemen moet je extra rekening 
houden? Deze kleurrijke groep mensen is 
kwetsbaarder dan je denkt!

17
Foetale geneeskunde – NIPT 
Shariva Kariman, arts foetale geneeskunde
ronde 2

Met de Niet Invasieve Prenatale Test 
(NIPT) kunnen zwangere vrouwen laten 
onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat 
het ongeboren kind down, edwards-, en 
patausyndroom heeft. Door de techniek 
die gebruikt wordt, kunnen echter 
ook andere chromosoomafwijkingen 
(nevenbevindingen) worden gevonden. Bij 
de foetale geneeskunde worden zwangere 
vrouwen gecounseld over de TRIDENT 1 
studie, waarbij uitleg over de mogelijke 
uitslag belangrijk is voor de besluitvorming.

18
Genderbevestigende 
hormoonbehandeling 
Chantal Wiepjes, universitair docent en 
arts-epidemioloog
ronde 2

De populatie transgender en gender-
diverse personen groeit. Steeds meer 
mensen hebben een genderbevestigende 
behandeling ondergaan of hebben 
een wens tot zo’n behandeling. Tijdens 
deze lezing wordt besproken hoe het 
traject er op een genderpoli uit ziet, wat 
de hormoonbehandeling inhoudt, wat 
voor gevolgen en mogelijke risico’s deze 
behandeling met zich meebrengt, en wat 
voor huisartsen van belang is om aandacht 
voor te hebben.
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19
Think before you ink - Complicaties 
tatoeagepigment 
Niek Bennen, dermatoloog -  dc klinieken 
ronde 2

Veel Nederlanders ‘Colour their world’ 
met tatoeages op diverse plaatsen 
op hun lichaam. Daarnaast is er een 
toename in het gebruik van permanente 
make-up en zijn er diverse medische 
toepassingen van tatoeagepigment. Over 
het algemeen gaat dit goed, maar er zijn 
ook complicaties of bijwerkingen mogelijk. 
In de presentatie zal een overzicht worden 
gegeven van de meest voorkomende 
complicaties en van één in het bijzonder: 
contactallergie tatoeagepigment. Een 
zeldzame, maar gekmakende bijwerking 
van tatoeagepigment en de beperkte 
behandelmogelijkheden hiervan.

20
Man of vrouw, maakt dat uit? 
Hedwig Vos, huisarts en hoofd 
huisartsopleiding LUMC
ronde 2

Verschillen in de samenleving kunnen 
van invloed zijn op de gezondheid van 
de patiënten die we in onze spreekkamer 
zien. Dan gaat het om verschillen 
in relevante determinanten die de 
gezondheid beïnvloeden, zoals werk, 
sociaal economische status, culturele 
achtergrond, inkomen, toegang tot voedsel, 
gezinssituatie en seksuele geaardheid. 
Sekse en gender hebben invloed op al deze 
determinanten. 
Om inclusieve zorg te leveren is het 
belangrijk deze verschillen te kennen en 
te weten wanneer een verschil tussen 
mannen en vrouwen ertoe doet en wanneer 
niet. Juist in de zorg, waar biologische en 

sociale determinanten nauw met elkaar 
verweven zijn.

21
Slik je suf, snuif je hyper 
Tim Peeters, huisarts-justitieel 
geneeskundige –  medtzorg 
ronde 2

Ieder jaar komen er nieuwe varianten 
van drugs op de markt, chemisch een 
klein beetje veranderd om weer eventjes 
toegestaan te worden. Hoe houd je 
overzicht in deze regenboog van middelen 
en effecten? Hoe weet je of iemand 
onder invloed is, of juist onttrekt van een 
middel? Hoofdgroepen drugs geven een 
herkenbaar klinisch beeld bij gebruik en 
onttrekking - in deze workshop leer je de 
hoofdgroepen herkennen en suf of hyper - 
weet je altijd wat je moet doen!

22
Behandeling van een kleine brandwond: 
geen paniek, zo moeilijk is het niet 
Kim Gardien, brandwondenarts
ronde 2

Aan de hand van diverse voorbeelden 
van kleine brandwonden die veel gezien 
worden in de huisartsenpraktijk doen 
we eerst eenvoudige diagnostiek naar 
de oppervlakte en diepte van een 
brandwond. Hierin is naast lichamelijk 
onderzoek, vooral de anamnese van 
essentieel belang.  Daarnaast zal de 
behandeling van brandwonden aan bod 
komen, met de middelen die beschikbaar 
zijn in de huisartsenpraktijk. Verder nog 
het bespreken van praktische tips bij het 
optreden van wondgenezingsstoornissen 
en complicaties.
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23
Hoe kleur jij je toekomst in: zzp’er, 
loondienst of eigen praktijk? 
Remko Klijn –  vvaa 
ronde 2

Veel startende huisartsen beginnen 
hun loopbaan met waarnemen. Dat 
betekent dat je huisarts en zzp’er 
tegelijk bent en van alles moet 
regelen: je beroepsverzekeringen, je 
administratie, belastingzaken, werken met 
modelovereenkomsten, inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel, aanmelding bij 
pensioenfonds SPH ... Veel gedoe! Of valt 
dat wel mee? In deze workshop zetten we 
alle zaken waar je op moet letten op een rij.

24
Geen agressie in mijn praktijk 
Frank van As, psycholoog -  lhv  
ronde 2

Mensenwerk: storing in de communicatie, 
misverstanden, escalaties. Soms als 
uitbarsting van pure frustratie en ook soms 
als vooropgezet plan om met intimidatie 
iets voor elkaar te krijgen. En vaak lopen 
deze vormen van geweld in elkaar over 
en door elkaar heen. Hoe herken je dat? 
Waarom is dat zo belangrijk? En hoe kun je 
dan het beste reageren?
Geen agressie in mijn praktijk gaat over 
het herkennen van en adequaat reageren 
op de meest voorkomende vormen van 
agressie in de huisartsenpraktijk.
Daarnaast heeft u na afloop een goed 
beeld van de middagtraining die vanuit 
de LHV Academie in-company wordt 
aangeboden binnen huisartspraktijken.

25
Persoonlijkheidsstoornissen: van irritatie 
naar inzicht en van ergernis naar 
empathie. 
Dominique Nijpels, GZ-psycholoog
ronde 2 | ronde 4

In de gezondheidszorg komen 
we allemaal in aanraking met 
persoonlijkheidsstoornissen en dat is niet 
altijd even gemakkelijk. De interacties 
kunnen ons achterlaten met een gevoel 
van frustratie, machteloos of onzekerheid. 
Een diagnose Borderline of Narcisme in het 
dossier creëert vaak al een heel beeld van 
de patiënt, nog voordat hij of zij gezien is. 
Maar wat als we het gedrag kunnen zien 
als een al vroeg aangeleerde strategie 
om om te gaan met gebeurtenissen in 
een moeilijke jeugd, die weliswaar in de 
volwassenheid leidt tot disfunctionele 
patronen. Dan kunnen we wellicht van 
irritatie en ergernis naar inzicht en 
empathie.

26
LHBTI+ diversiteit in de zorg
René de Vries
ronde 3 | ronde 4

Stichting Roze in Wit zal een workshop 
geven over het belang van zichtbaarheid 
van seksuele, sekse en genderdiversiteit 
in de zorg. Waarom is het belangrijk hier 
kennis van te hebben en wat kan je als arts 
voor verschil maken? Na deze workshop 
beschik je over basiskennis van LHBTI+ 
diversiteit en praktische handvatten.
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27
Laugh is in the air: recreatief gebruik van 
lachgas 
Anne Bruijnes, neuroloog
ronde 3 | ronde 4

De laatste jaren wordt er een significante 
toename gezien in het recreatief gebruik 
van lachgas. In Nederland zien neurologen 
in toenemende mate jonge patiënten 
met meerdere problemen als gevolg van 
lachgasgebruik. Het kan leiden tot ernstige 
neurologische symptomen van zowel het 
centrale als het perifere zenuwstelsel. 
Hieronder vallen polyneuropathie en 
myelopathie, maar ook cognitieve 
symptomen en psychiatrische klachten 
worden gemeld. Lachgas kan daarnaast 
zorgen voor een ernstige en acute vitamine 
B12-deficiëntie. In deze workshop zal 
dieper worden ingegaan op neurologische 
verschijnselen van lachgasgebruik, het 
aanvullend onderzoek dat kan worden 
verricht, de relatie met vitamine B12 en wat 
de rol van de huisarts kan zijn.

28
Kleur jouw artsenleven vanuit je 
kernwaarden! 
Angelique van Dam en Nienke Kessels, 
coach en huisarts
ronde 3

In deze workshop gaan we interactief 
aan de slag zodat jij je kernwaardes 
(beter) leert kennen. Je krijgt praktische 
handvatten, die je meteen de volgende dag 
kan toepassen. Kleur je artsenleven door 
keuzes te maken die jou voldoening geven, 
zodat je meer vanuit je hart kan werken 
en leven. Zo kan je op dagelijkse wijze 
de regie nemen op een manier die bij jou 
past. Workshops van MPOWR gebruiken 
altijd ervarend leren en benutten ook je 

creativiteit, humor en je intuïtie.

29
Infecties van dichtbij en ver weg 
Saskia Autar, internist-infectioloog 
 engelstalig 
ronde 3

De wereld is voortdurend in beweging en 
infecties bewegen mee. Onze patiënten 
gaan naar allerlei plekken, maar komen ook 
vanuit allerlei gewesten. Eén beleid voor 
iedereen lijkt niet meer passend. Hoe divers 
is onze benadering van infectieziekten bij 
verschillende etniciteiten?

30
De kleurrijke wereld van de verstandelijk 
gehandicapten 
Henrike Tak en Karen van Riel, huisarts en 
arts verstandelijk gehandicapten 
ronde 3

Bijna iedere huisarts heeft een aantal 
patiënten met een verstandelijke 
beperking in de praktijk. En vanuit een 
huisartsenpraktijk in de wijk kun je als 
huisarts (deels) ook werken bij de medische 
dienst van een instelling. In beide situaties 
is kennis en expertise van deze groep 
patiënten onmisbaar! Een huisarts, een 
ervaringsdeskundige én een arts VG van ’s 
Heeren Loo nemen je mee in de kleurrijke 
wereld van deze mensen. Hoe communiceer 
je? Wat heeft een patiënt van jou nodig? 
Wat kun jij leren van hen? Hoe kunnen de 
huisarts en de arts VG elkaar versterken?
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31
Waarnemen of in loondienst? 
Ronnie Mathijssen, Saskia Knegtmans, 
Sascha Nieborg en Richard Veening 
 aon / lhv 
ronde 3

In deze workshop zullen een 2-tal adviseurs 
(1 op het gebied van verzekering en 1 op 
het gebied van fiscaliteit/accountancy) 
de voor- en nadelen bespreken van het 
waarnemen en het werken in loondienst. 
Wat zijn de persoonlijke en financiële 
overwegingen om tot een keuze te komen? 
Welke keuze past bij jou? Wat moet je 
regelen en welke (wettelijke) regels spelen 
daarbij een rol? Na deze workshop herken 
je de verschillen (voor- en nadelen) en 
kun jezelf beter een afweging maken. 
Tevens krijg je inhoudelijke tips mee hoe 
je met bepaalde zaken moet omgaan 
(bijv. arbeidsongeschiktheid, aanpassen 
voorlopige IB aangifte etc.).

32
Leefstijlinterventies en medicatieafbouw 
bij Diabetes type 2 
Ellen Willemsen, leefstijlapotheker
ronde 3

In deze workshop krijg je een tipje van de 
sluiter hoe je leefstijladviezen gebruikt, 
wat wel en niet werkt bij patiënten 
met diabetes type 2 en pre-diabetes 
en hoe je medicatie veilig afbouwt. De 
workshop is gebaseerd op de nieuwe 
handleiding ‘Afbouwen van medicatie 
bij Diabetes type 2’ van Vereniging Arts 
en Leefstijl en o.a. Stichting Langerhans. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
koolhydraatbeperkte voedingsinterventie 
en bij wie dit meer of minder geschikt is, 
hoe je leefstijl bespreekbaar maakt met je 
patiënt; in het kort het stappenplan voor 

de afbouw van medicatie bij DM2; andere 
leefstijlinterventies waarnaar verwezen kan 
worden.
 
33
Werken in het buitenland 
Sigrid Post van der Linden –  bkv 
ronde 3

Altijd al in het buitenland willen 
werken maar geen idee hoe je dit moet 
aanpakken? Tijdens deze workshop kom je 
alles te weten over het werken als huisarts 
in het buitenland; welke landen zijn er 
mogelijk? Wat moet je ervoor regelen? 
Daarnaast zal er nog worden ingegaan 
op de duur, loondienst/zelfstandig, 
de taaleisen, medische registratie en 
begeleiding. De betreffende landen 
zijn Nieuw-Zeeland, Frankrijk, België, 
Zwitserland, Aruba, Noorwegen, Zweden 
en Ierland (EU). Er zal veel ruimte zijn voor 
vragen.

34
Klachten en claims: verkleur jij van schrik?
Mirjam Hofstee en Liesbeth Rippen -  vvaa 
ronde 3

Een (tucht)klacht of een claim van een 
patiënt komt vaak onverwacht en kan grote 
impact op je hebben. Hoe ga je hiermee 
om? Hoe verloopt het proces en wat kan 
juridische bijstand hierin voor je betekenen? 
Kan je een klacht of claim voorkomen? Hoe 
ga je om met onvrede van een patiënt? 
Tijdens deze interactieve workshop 
beantwoorden Mirjam en Liesbeth de 
voorgaande vragen door middel van 
voorbeelden uit de praktijk.
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35
De zorg moet groen! Hoe gaan we dat 
doen? 
Margarita Vossen, huisarts  engelstalig 
ronde 4

Duurzaamheid: we kunnen er niet meer 
omheen. Helaas hebben ook zorgprocessen 
impact op het klimaat, milieu en 
gezondheid. Tijdens deze workshop geeft 
huisarts Margarita Vossen (ambassadeur 
van de Groene Zorg Alliantie en lid van De 
Groene Huisarts) een inleiding in het begrip 
planetary health en bespreekt adviezen 
voor de zorg incl. de huisartsenpraktijk.

36
Toegang tot de huisarts voor mensen die 
niet verzekerd zijn 
Sam van Vliet
ronde 4

Sam van Vliet van “Dokters van de 
Wereld” zal een presentatie geven over 
de doelgroep ongedocumenteerden 
in Nederland en hun toegang tot de 
huisartsenzorg. Obstakels rond de zorg 
voor ongedocumenteerden, bestaande 
regelgeving, betrokken instanties en de 
hulpverleningspraktijk komen aan bod. 
Tevens zal er aandacht worden besteed 
aan de beleidspolitieke context van
toegang van ongedocumenteerden tot 
huisartsenzorg.

37
Zorg voor mensen van de straat: een taak 
vol caleidoscopische ontmoetingen 
Tom Matthews, huisarts
ronde 4

Iedereen heeft recht op basis medische 
zorg. Mijn roeping als huisarts is zorgen dat 
de zorg ook toegankelijk is voor iedereen. Ik 
werk nu ruim 3 jaar als straatdokter binnen 
Huisartsenpraktijk Valckenier waar we ons 
richten op mensen met ernstige psychiatrie 
en verslaving. Daarnaast werk ik ruim 14 
jaar bij Kruispost Amsterdam waar we zorg 
leveren aan mensen zonder verzekering 
(grotendeels onverzekerbare mensen). 
Graag nodig ik jullie uit om in gesprek te 
gaan over de uitdagingen die er bij de 
specifieke doelgroepen spelen.

38
Het financiële kleurenpalet van de 
startende huisarts 
Niels van Denderen –  sibbing 
ronde 4

Veel huisartsen starten hun carrière als 
waarnemer, maar je kunt uiteraard ook 
als HIDHA gaan werken. Weet jij wat de 
verschillen tussen beide werkvormen zijn en 
wat je dan allemaal moet regelen? Tijdens 
onze lezing leer je meer over de financiële, 
juridische en fiscale aspecten waar je als 
startende huisarts mee te maken krijgt. Met 
behulp van praktijkvoorbeelden geven we 
je inzicht in de financiële kant van jouw 
beroep en laten we zien wat je onderaan 
de streep overhoudt.
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39
The biking doctor, op die fiets is het 
praktijkhouderschap een feestje! 
Joep ter Haar, huisarts
ronde 4

De meeste opleidingspraktijken geven je 
gedurende de opleiding een goed maar 
traditioneel beeld van het vak. Bij Biking 
Doctors kleuren we wat meer buiten de 
lijntjes. Wij willen laten zien dat het ook 
anders kan: geen assistentes, 20 minuten 
per consult, telefonisch direct contact 
met de huisarts, spreekuur vanuit een 
hotelkamer en de patiënt plant zelf de 
consulten of visite. En wanneer er een 
visite is fietsen we langs op de bakfiets. 
Wij hopen jullie te inspireren hoe je het 
vak ook anders kunt invullen met zelf 
alle regie. Uiteindelijk is het een feest om 
praktijkhouder te zijn.

40
Complexe ouderenzorg in de 
huisartsenpraktijk 
Pieter Jan Bruijn,  anw nederland 
ronde 4

Het meest overheersende thema in de 
huisartsenpraktijk voor de komende drie 
tot vijf jaar is de manier waarop we de 
de complexe ouderenzorg in de wijk 
vorm kunnen geven. Tot zover de open 
deur! Deze workshop zullen we namelijk 
gebruiken om aan de hand van concrete 
deelvragen en stellingen de route helder 
te maken waarlangs we voor dit vraagstuk 
concrete oplossingen zichtbaar kunnen 
maken.

41
Palliatieve zorg voor moslims 
Omar Tanay
ronde 4

De islamitische gemeenschap in Nederland 
groeit en wordt ouder. Voor deze ouder 
wordende populatie is zorg rondom het 
levenseinde een onderwerp dat steeds 
relevanter wordt. Vaak is het de eerste keer 
dat families in Nederland met palliatieve 
zorg te maken krijgen. Deze zorg is 
anders dan men gewend is in het land 
van herkomst, waardoor bij de zorg voor 
deze patiënten veel komt kijken. Ook de 
coronapandemie heeft ons geleerd hoe 
belangrijk het is om als zorgverlener in 
staat te zijn om cultuur- en religiesensitieve 
zorg te verlenen.
MEDIC heeft in samenwerking met 
theologen en medische experts een 
workshop ontwikkeld waarin aandacht 
wordt besteed aan de visie van moslims op 
ziekte en dood, maar ook aan dilemma’s 
die zich kunnen voordoen bij het verlenen 
van palliatieve zorg voor islamitische 
patiënten.
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42
Werken en wonen in Nieuw-Zeeland  
- hoe doe je dat? 
Sándor Ory, huisarts
ronde 4

Als huisarts heb je de luxe dat er bijna 
overal ter wereld plek is voor jou; je bent 
gewild! Zo ook in Nieuw-Zeeland. Ruim 
een jaar heb ik in Nieuw-Zeeland gewerkt 
en gewoond met ons jonge gezin. In deze 
workshop wil ik je meenemen in het proces 
van droom naar daadwerkelijk werken als 
huisarts in het buitenland.

43
Huidpigmentatie en huidziekten 
Koos Sanders, dermatoloog
ronde 4

De menselijke huid wordt gekenmerkt door 
een wisselende mate van pigmentatie die 
vooral wordt gevormd door de blootstelling 
aan ultraviolet straling. De mate van 
huidpigmentatie is niet altijd waardevrij 
en wordt soms oneigenlijk gebruikt om 
mensen in bepaalde groepen in te delen. 
De kennis van huidafwijkingen bij mensen 
met wisselende huidpigmentaties is nog 
beperkt en het onderwijs en onderzoek 
hierna kan beter, onder andere door 
mensen met meer huidpigmentatie te 
includeren in research studies en beter 
zichtbaar te maken in onderwijs methoden. 
In deze presentatie worden huidziekten bij 
mensen met wisselende huidpigmentatie 
besproken en therapie adviezen gegeven 
en u kunt daarna zelf iedereen goede zorg 
geven ongeacht kleur van de huid.

44
Cardiovasculair risicomanagement in een 
multi-etnische populatie: quo vadis?
Eric Moll van Charante, huisarts en 
hoogleraar
ronde 4

De afgelopen jaren zijn er steeds meer 
onderzoeksresultaten verschenen die 
duidelijk maken dat mensen met een 
migratieachtergrond gemiddeld genomen 
een hoger risico lopen op hart- en 
vaatziekten. In de praktijk lijken we nog 
maar weinig met die kennis te doen. Ook 
in de multidisciplinaire richtlijn CVRM zijn 
nauwelijks etnisch-specifieke aanwijzingen 
voor onderzoek en behandeling te vinden. 
In deze workshop laat ik resultaten zien 
uit het multi-etnische HELIUS-onderzoek 
in Amsterdam en doe een voorzet hoe de 
preventie van hart- en vaatziekten voor 
etnische minderheden in de toekomst kan 
worden verbeterd.

45
De laatste stand van zaken m.b.t. 
gegevensuitwisseling in de zorg en hoe 
dit de werkdruk kan verlagen 
Anna Saras en Cees Goossens  vzvz 
ronde 4

In deze workshop worden de nieuwste 
ontwikkelingen toegelicht op het gebied 
van digitale uitwisseling van medische 
gegevens. Hoe deze leiden tot betere zorg 
voor de patiënt en de werkdruk helpen 
verlichten.
Denk daarbij aan:
-  zelfregie patiënt (toestemmingen en PGO-

gebruik)
-  meer en betere uitwisseling in de acute 

zorgketen / medicatie-overdracht
-  van Ketenzorg naar Netwerkzorg
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46
Huisartsenzorg van de toekomst 
Karen Bloemendaal en Sanne Rekers, 
huisartsen
ronde 4

Samen maken wij de huisartsenzorg van 
de toekomst! In deze workshop ga je 
aan de slag met de vraag: hoe ziet de 
huisartsenpraktijk van de toekomst eruit? 
Na deze creatieve denksessie ga je de deur 
uit met je eigen vernieuwende ideeën voor 
toekomstige huisartsenzorg. 

47
Inclusief seksualiteit bespreken 
Afiah Vijlbrief en Nilüfer Gürses
ronde 4

In deze workshop van Rutgers, 
expertisecentrum seksualiteit, leer je hoe 
je het gesprek start over seksualiteit, 
sekse, gender en seksuele diversiteit in 
de spreekkamer. Hoe doe je dit op een 
cultuursensitieve en inclusieve manier?
Afiah Vijlbrief (onderzoeker en trainer) 
en Nilüfer Gürses (inhoudelijk expert en 
trainer) delen hun expertise op het gebied 
van aandacht voor seksualiteit en seksuele 
gezondheid in de zorg. Ook krijg je tijdens 
deze workshop concrete handvatten om 
vragen rondom deze thema’s te signaleren, 
en op een inclusieve manier het gesprek 
aan te gaan.
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Enthousiast geworden? 
Inschrijven voor het Lovah Congres gaat 

eenvoudig online.

Inschrijving

Inschrijven kan via de persoonlijke link die je hebt 

ontvangen in de uitnodigingsmail. Schrijf je snel 

in, want hoe eerder je inschrijft, hoe meer keuze 

er is in het aantal workshops. Na inschrijving 

ontvang je een bevestigingsmail met een link naar 

je persoonlijke pagina. Naast je toegangsbewijs 

in de vorm van een QR-code, vind je hier ook je 

persoonlijke programma terug.

Al huisarts?

Ben je al huisarts ten tijde van het congres? Dan ben 

je natuurlijk ook van harte welkom op ons congres. 

Accreditatie van het inhoudelijk programma is 

aangevraagd. Meer informatie en een link naar de 

registratie vind je op onze website: congres.lovah.nl

inschrijven
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ten

Kosten

De kosten voor het bijwonen van het  

14e Lovah Congres zijn als volgt:

 Dag  Avond

AIOS € 155  € 75

Buitenlandse AIOS € 155  € 75

Huisartsen  € 195 € 95

Voor de AIOS die na 21 april 2023 (nog) in dienst 

zijn bij de SBOH, zal de betaling automatisch via de 

SBOH lopen en worden ingehouden op je persoonlijk 

congresbudget. Eventueel is er de mogelijkheid te 

betalen via een factuur.
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Kolfkamer

Er is een comfortabele kolfkamer met 

koelkast aanwezig. 

Garderobe

Je kunt je jas en je tas kwijt in de 

garderobe. 

Informatiemarkt

Gedurende de hele dag zal er een 

informatiemarkt met exposanten 

en sponsoren zijn die informatie 

verstrekken en hun producten en 

diensten aanbieden.

algemene
informatie
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Zin om de 'Colour your World' experience naar een 

hoger niveau te tillen? Meld je nu aan als buddy 

en verwelkom een toekomstige buitenlandse 

collega bij jou thuis de week voorafgaand aan het 

LOVAH congres! 

Je biedt de BAIO twee nachten onderdak, neemt 

hem/haar een dag mee naar de praktijk en geeft 

een inkijk in het Nederlandse zorgsysteem. Je 

maakt zo niet alleen leuke connecties met een 

toekomstige collega uit het buitenland maar mag 

de dag voor het congres ook deelnemen aan een 

tof dagprogramma voor al onze internationale 

bezoekers met sociale happenings en leuke praatjes. 

Scan de QR hierboven (of klik op de knop)  

voor meer info en om je aan te melden!

LOVAH 
 CONGRES 
 EXCHANGE

klik hier

of scan de  

qr-code
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ad
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sen

Congrescentrum 1931

Oude Engelenseweg 1

5222 AA ’s-Hertogenbosch

www.1931.nl 

Hotels

The Den ‘s-Hertogenbosch

Magistratenlaan 54, 5223 MD 

‘s-Hertogenbosch

T: 073 206 5000

Mövenpick ’s-Hertogenbosch

Pettelaarpark 90, 5216 PH 

‘s-Hertogenbosch

T: 073 687 4674

Openbaar vervoer

Indien mogelijk: kom zoveel mogelijk 

met het openbaar vervoer! 1931 

bevindt zich op slecht 10 minuten 

loopafstand van ’s-Hertogenbosch 

Centraal Station. Wanneer je de 

stationsuitgang ‘Paleiskwartier/

Brabanthallen’ neemt, zie je de toren 

van het congrescentrum na ongeveer 

10 minuten verschijnen. Deze toren 

is tevens de hoofdentree van 1931 

Congrescentrum. 

Parkeren

Kom je toch met de auto? Carpool 

dan! Het is het mogelijk om je auto 

te parkeren op één van de 700 

parkeerplaatsen voor de deur van 

1931. Mocht je een parkeerkaart nodig 

hebben, houdt er dan rekening mee 

dat je deze alleen met de pin kunt 

betalen. 1931 Congrescentrum is een 

pin-only locatie. 

adressen
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Het 14e lovah congres 

wordt mede mogelijk 

gemaakt door:

Sponsoren

Subsponsoren

https://www.sboh.nl/
https://www.bsl.nl/
https://www.vvaa.nl/
https://medtzorg.nl/
https://www.abnamro.nl/nl/prive/index.html
https://www.anwnederland.nl/
https://bkv.jobs/
https://www.dcklinieken.nl/
https://www.ksyos.nl/
https://www.lhv.nl/
https://www.sibbing.nl/
https://www.huisartsenpensioen.nl/
https://www.scholamedica.nl/
https://www.star-shl.nl/patient/
https://www.vzvz.nl/
https://www.aon.com/home/index
https://www.gericall.nl/


14e Lovah Congres
21 april 2023

congrescentrum 1931
den bosch


