1e nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie
‘Nier op Schier’
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 mei 2019
Hotel van der Werff, Schiermonnikoog
Geachte collega,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 1e nascholingscursus ‘Casuïstiek in de nefrologie’.
Naar goed voorbeeld van de sectie kindernefrologie, die al 10 jaar een succesvolle cursus op
Schiermonnikoog organiseert, hebben wij een nascholingscursus samengesteld voor de nefrologie
bij de volwassen populatie.
Er zullen verschillende thema’s behandeld worden, waarbij er telkens een korte inleiding is door
een nefroloog met kennis van zaken, gevolgd door het bespreken van casuïstiek. Er worden casus
ingebracht door de sprekers die uitgewerkt worden door de deelnemers. En we nodigen u van harte
uit om lastige casuïstiek vanuit uw eigen centrum in te brengen voor discussie en advies. Op die
manier willen we de interactie tussen de deelnemers vergroten, zodat zij elkaar beter leren kennen
en in de toekomst van elkaars expertise gebruik kunnen maken.
Datum:
Locatie:
Doelgroep:

Accreditatie:
Kosten:
Inschrijven:

woensdag 8 mei t/m vrijdag 10 mei 2019
Hotel van der Werff, Reeweg 2, 9166 PX Schiermonnikoog
nefrologen en nefrologen in opleiding
Om het interactieve karakter van deze nascholingscursus te bevorderen,
zijn er 35 plaatsen beschikbaar. Inschrijving geschiedt op volgorde van
binnenkomst. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, na betaling
van de factuur is uw inschrijving definitief
is aangevraagd bij NIV (Nederlandse Internisten Vereniging)
€ 200,om direct in te schrijven, klikt u hier

Namens Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Nefrologie en Hypertensie
de Organisatiecommissie
Sabine Meijvis
Alferso Abrahams
Marianne Verhaar

Informatie via Astrid den Boer
Deze nascholingscursus wordt georganiseerd met financiële steun van diverse firma’s

1e nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie

Woensdag 8 mei 2019
18.00 uur
18.30 uur

Verzamelen Lauwersoog
Vertrek boot naar Schiermonnikoog, aankomst 19.15 uur

Donderdag 9 mei 2019
07.30 uur

Ontbijt

08.25 uur

Opening van de 1e nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie
Iedere voordracht start met 30 minuten inleiding, waarna een uur casuïstiek
behandeld wordt. De deelnemers worden uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen.

08.30 uur

Behandeling van ANCA-geassocieerde vasculitis:
stick to the plan or look for what’s new?
Aan de hand van casuïstiek de stand van zaken op het gebied van behandeling van
ANCA-geassocieerde vasculitis met renale betrokkenheid anno 2019 op een rij.
Hilde Remmelts, internist-nefroloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort

10.00 uur

Koffiepauze

10.30 uur

What lies beneath
Genetische ziekten en diagnostiek in de nefrologie.
Maarten Rookmaaker, internist-nefroloog, Universitair Medisch Centrum, Utrecht

12.00 uur

Lunchpauze

13.00 uur

Alfabetsoep en nieren; slechts een bijgerecht?
Zowel kort als lang na transplantatie wordt de ontvanger bedreigd door verschillende
virussen, over het algemeen bekend met lettercombinaties. In de workshop aandacht
voor de presentatie en behandeling van virologische verwekkers. Ook komen de
letter-/cijfercombinaties zoals CMV, VZV, BK, Hepatitis E en Parvo B19 aan bod.
Arjan van Zuilen, internist-nefroloog, Universitair Medisch Centrum, Utrecht

14.30 uur

Theepauze

15.00 uur

‘Water en zout’
Interactieve presentatie over diagnostiek en behandeling van elektrolytproblemen.
Een traktatie van water, zout en een klein beetje zuur.
Ewout Hoorn, internist-nefroloog, hoogleraar klinische en experimentele nefrologie,
afd. interne geneeskunde, sector nefrologie en transplantatie, Erasmus MC, Rotterdam

16.30 uur
17.00 uur

Afsluiting
Einde programma dag 1

1e nascholingscursus Casuïstiek in de nefrologie

Vrijdag 10 mei 2019
07.30 uur

Ontbijt en uitchecken

08.25 uur

Opening dag 2
Iedere voordracht start met 30 minuten inleiding, waarna 45 minuten
casuïstiek behandeld wordt.

08.30 uur

Fabels en Feiten over Peritoneale Dialyse
PD fabels ontkrachten met feiten.
Alferso Abrahams, internist-nefroloog, Utrecht Medisch Centrum, Utrecht

09.45 uur

Koffiepauze

10.15 uur

The pros and cons van bovenarmsfistels voor hemodialyse
Bovenarmsfistels worden in toenemende mate gebruikt vanwege de kleinere kans op
non-maturatie. Echter, bovenarmsfistels hebben een grotere kans op high-output
hartfalen. Tijdens de workshop zal interactief worden besproken welke aspecten
van belang zijn om een geïndividualiseerde keuze te maken voor de beste
vaattoegang voor hemodialyse.
Joris Rotmans, internist-nefroloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

11.30 uur

Broze botten en voze vaten
Chronische nierschade wordt gekenmerkt door ontregelingen in mineraal
metabolisme zoals hyperparathyreoïdie, tekort aan actief vitamine D en
hyperfosfatemie. Deze ontregelingen dragen bij aan het ontstaan van botziekten
en hart- en vaatziekten. Aan de hand van casuïstiek gaan we in op onderliggende
mechanismen, diagnostiek en huidige en toekomstige behandelmogelijkheden.
Martin de Borst, internist-nefroloog, Universitair Medisch Centrum, Groningen

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Hemodialyse: thuis, ’s nachts, 80+?
Welke patiënt komt voor welke behandeling in aanmerking? Waar moet u rekening
mee houden in de keuzes?
Tom Cornelis, internist-nefroloog, Jessa Ziekenhuis, Hasselt, België

15.30 uur
15.45 uur
16.30 uur

Einde nascholingscursus
Vertrek met bus naar haven Schiermonnikoog
Vertrek boot naar Lauwersoog

