
 

 

 

 

 

 

 

ENDOCRINOLOGIE VAN 

SCHILDKLIER TOT DIABETES 

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022 

09.30 – 16.30 uur 

Broederplein 43 te Zeist 
 

 

 

  

 

 

 

 



INLEIDING 

Een nascholing voor de huisarts met relevante en actuele informatie over endocriene ziekten.  

Van diabetes tot schildklierproblemen, van metabole complicaties bij veelvoorkomende chronische  

aandoeningen in de huisartspraktijk tot meer zeldzame maar belangrijke neuro-endocriene tumoren en 

farmacotherapie bij obesitas. Veel verschillende onderwerpen, toegelicht door deskundige  

sprekers in interactieve presentaties met voldoende ruimte voor discussie en uw vragen. Deze update  

zal u verder helpen bij patiënten die op uw spreekuur zullen komen met een endocrien probleem. 

DAGVOORZITTER 

volgt 

COÖRDINATOREN 

dr. M.E.L. (Marie-Louise) Bartelink, huisartsdocent, Julius Centrum, UMC Utrecht 

drs. M.M. (Mariska) van Eenige, huisartsdocent, Julius Centrum, UMC Utrecht 

SPREKERS 

dr. S.T. (Bas) Houweling, kaderhuisarts diabetes, Sleeuwijk 

dr. S.C.A. (Sabine) Meijvis, internist-nefroloog, UMCU 

drs. A.H. (Annemarie) Pijlman, internist-vasculair geneeskundige, St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein 

drs. M.J.C. (Mark) van Treijen, internist-endocrinoloog, UMCU 

drs. E.S. (Eline) van der Valk, AIOS en onderzoeker endocrinologie, Erasmus MC, Rotterdam 

dr. I.M.M.J. (Iris) Wakelkamp, internist-endocrinoloog, St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein 

dr. R.G. (Richard) IJzerman, internist-endocrinoloog, Amsterdam UMC 

ACCREDITATIE 

Deze nascholing wordt geaccrediteerd voor 6 punten, verleend door het Accreditatiebureau 

Cluster 1 van de KNMG. 

KOSTEN 

De kosten per nascholing zijn € 265,00 per persoon (incl. btw). Dit bedrag is inclusief koffie/thee en lunch.  

U krijgt na elke nascholing toegang tot onze ELO (Elektronische LeerOmgeving) waar u de presentaties kunt 

terugkijken en beluisteren. 



 

 

 

 

 

 

DAGPROGRAMMA 

08.45 Ontvangst 

09.15  Inleiding 

09.30  Farmacotherapie voor obesitas: voor en tegen, drs. E.S. van der Valk 

10.15  MEN1- en MEN2-syndroom en neuro-endocriene tumoren, drs. M.J.C. van Treijen 

11.00 Pauze 

11.30 Metabole complicaties bij chronische aandoeningen, dr. S.C.A. Meijvis  

12.15 Lunch 

13.20 Hypertensie: een complexe ziekte, drs. A.H. Pijlman  

14.00 Schildklieraandoeningen: hyper en hypo, klinisch of subklinisch? dr. I.M.M.J. Wakelkamp 

14.30 Pauze  

15.00 Standaard diabetes: what’s new? dr. R.G. IJzerman 

15.40 Nieuwe standaard diabetes: in de praktijk, dr. S.T. Houweling 

16.20  Afsluiting 

16.30 Einde 

 

 INSCHRIJVEN 

 U kunt zich inschrijven op onze website: www.paoh.nl Vragen? Stuur dan een e-mail  

 naar pao-h@umcutrecht.nl of neem telefonisch contact op via 088-7569766. 

 

 LOCATIE 

Huisartsopleiding Utrecht, Broederplein 43, 3703 CD Zeist 

 

 

JAARPROGRAMMA 2022 

 Vrijdag 28 januari   Oncologie, diagnose en begeleiding: het belang van de huisarts 

 Vrijdag 18 maart  Vaccinatie en infectieziekten: COVID-19 en zoveel meer 

 Vrijdag 20 mei  Neurologie voor de dagelijkse praktijk 

 Vrijdag 23 september Endocrinologie: van schildklier tot diabetes 

 Vrijdag 4 november  Acute geneeskunde: de theorie en de praktijk 

 Vrijdag 9 december  Ouderen: vallen en opstaan 

 

https://juliuscentrum.umcutrecht.nl/nl/paoh
mailto:pao-h@umcutrecht.nl

