Reizigersgeneeskunde
…dichtbij huis

Vrijdag 25 juni 2021 - 09.30 tot 16.15 uur
Een bijzondere en relevante nascholing over oude en nieuwe plagen met huisarts en TV-dokter
Ted van Essen als ervaren moderator. Eerdere epidemieën in onze geschiedenis: wat kunnen
we daaruit leren? Covid is onze dagelijkse realiteit en medisch microbioloog en OMT-lid Marc
Bonten van het UMC Utrecht geeft ons een actueel overzicht. Wat weten we inmiddels over de late
effectenbij patiënten die Covid doormaakten? Wat staat ons nog te wachten aan nieuwe
importziektenen waar moeten we nu al alert op zijn? Experts nemen u hierin mee. En als we erop
uitgaan ineigen land: relevante casuïstiek van acute problemen tijdens vakantie en vrije tijd.
Een interactieve dag met voldoende ruimte voor discussies en het beantwoorden van uw vragen.

DAGVOORZITTER
dr. G.A. (Ted) van Essen, oud-huisarts en influenzaonderzoeker
COÖRDINATOREN
M.E.L. (Marie-Louise) Bartelink, huisarts-docent, Julius Centrum Utrecht
M.M. (Mariska) van Eenige, huisarts-docent, Julius Centrum, UMC Utrecht
SPREKERS
dr. R.R. (Remco) Berendsen, anesthesioloog LUMC, Leiden
dr. T.C. (Timo) Bolt, medisch historicus, ErasmusMC, Rotterdam
prof. dr. M.J.M. (Marc) Bonten, medisch microbioloog, UMC Utrecht
dr. A. (Bram) Goorhuis, internist-infectioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
prof. dr. M.P. (Martin) Grobusch, internist-infectioloog, tropische -en reizigersgeneeskunde,
Amsterdam UMC, locatie AMC
drs. C. (Kees) Stijnis, internist-infectioloog, Amsterdam UMC, locatie AMC
PROGRAMMA
09.15 Inloggen
09.30 Plagen in Europa: een geschiedenisles en wat we daaruit kunnen leren, Timo Bolt
10.00 Covid: waar staan we en wat kunnen we nog verwachten? Marc Bonten
Discussie
10.50 Pauze
11.20 Postcovid restverschijnselen, Kees Stijnis
Covid en de huisarts, Ted van Essen
Discussie
12.15 Lunch
13.15 Vakantie in eigen land: casuïstiek (bliksem en elektrische schokken, verdrinking, hypothermie,
hyperthermie), Remco Berendsen
14.45 Pauze
15.00 Twintig jaar reizigerspoli;
Actualiteit ver nu dichtbij: over amoebiasis, westnijlvirus, dengue, chikungunya, zika en
leishmaniasis in Nederland, Martin Grobusch en Bram Goorhuis
Discussie
16.15 Einde
INSCHRIJVEN
U kunt zich voor deze nascholing inschrijven via onze website: www.paoh.nl
KOSTEN
De kosten bedragen € 225,- en wordt geaccrediteerd voor 5 punten door het Accreditatie Bureau
Cluster 1 van de KNMG en LCR.

