Programma
Frans te Braake MDL-arts
17.00 uur: Ontvangst en inschrijving bij de
receptie. Inloop met soep en broodjes
18.00 uur: Opening door Marjolein Bouman
18.15 uur: Frans te Braake:

Minisymposium

‘Twee handen op één buik’
Samenwerking 1e en 2e lijn
bij klachten van de buik in relatie tot IBS.

Hoe differentieer je buikklachten?
Welke diagnostiek heb je voor handen?
Welke behandelopties zijn er bij functionele
buikklachten?
19.00 uur: Merel Scheurkogel:

Frans te Braake is sinds 2016 werkzaam als
MDL specialist in het Dijklander Ziekenhuis.
Zijn
aandachtsgebied
is
inflammatoire
darmziekten. Tijdens dit symposium zal het
echter vooral gaan over het prikkelbaredarmsyndroom. “Ik wil het vooral hebben over de
diagnostiek, over wat de toegevoegde waarde
van de 2e lijn kan zijn, de verschillende
behandelopties en wat de rol van de 1e lijn is bij
het toepassen van deze opties. Verder hoop ik
dat er een dialoog ontstaat over wederzijdse
verwachtingen ten aanzien van management
van prikkelbaredarmsyndroom.

Wat brengt de medische beeldvorming bij
buikklachten?
19.30 uur: Katrijn Rensing:

Datum: Dinsdag 14 mei 2019
Tijdstip: 17.00 uur – 20.30 uur
Locatie: Dijklander Ziekenhuis (auditorium),
Maelsonstraat 3, Hoorn.
Parkeergarage aanwezig.
Voor wie? Huisartsen werkzaam in de regio
West-Friesland, Waterland en Zaandam.

Nader ingaan op diagnostiek bij buikklachten,
wat doen we wanneer?
20.00 uur: Gelegenheid tot discussie en het
stellen van vragen
20.30 uur: Afsluiting
De organisatie is in handen van DCWF,
Comicro en het Dijklander Ziekenhuis.

Katrijn Rensing Arts-Microbioloog
Katrijn Rensing is opgeleid tot arts-microbioloog
in het Amsterdam UMC. Sinds 1 januari werkt zij
als arts-microbioloog bij Comicro.
De interesse binnen de microbiologie ligt voor
haar vooral bij antibiotica resistentie en de
mechanismen die hieraan ten grondslag liggen.

“Ik vind het belangrijk om het laboratorium en de
klinische praktijk meer samen te brengen”.
Diarree is een veelvoorkomende klacht bij het
Prikkelbare Darm Syndroom. Wanneer er
sprake is van diarree is het belangrijk om vast te
stellen of hier geen infectieuze oorzaak aan ten
grondslag ligt. Tijdens het symposium zal er
besproken worden wanneer welke feces
diagnostiek geïndiceerd is bij langdurige diarree.
Daarnaast wordt er ingegaan op hoe Comicro
die diagnostiek uitvoert.

niveau verzorgt Merel echografische nascholing
aan collega-radiologen en arts-assistenten in
opleiding.
Tijdens dit symposium zal zij ingaan op de
indicatiestelling voor beeldvormende diagnostiek bij buikklachten. Ook zullen de alternatieve
diagnoses besproken worden, wanneer er meer
aan de hand blijkt dan slechts prikkelbaredarmsyndroom. Er zal veel aandacht zijn voor
echografie van de darmen, wat een meerwaarde
kan zijn voor de huisartsen die inmiddels zelf ook
een echokop hanteren

Merel Scheurkogel Radioloog

Marjolein Bouman Medisch Adviseur DCWF

Merel Scheurkogel is gecertificeerd abdominaal
radioloog, sinds medio 2018 werkzaam in het
Dijklander ziekenhuis. Zij heeft een voorliefde
voor alle pathologie die zich afspeelt in de buik.
De abdominale echografie neemt daarbij een
speciale plaats in. “Het is een relatief goedkoop
onderzoek welke dichtbij de patiënt staat en
geen stralenbelasting geeft. Bovendien biedt het
de kans om tijdens het diagnostisch proces een
gerichte anamnese af te nemen, en zo de
echografische
vermoedens
verder
te
onderbouwen. Dit maakt de echografie perfect
om als diagnosticum aan te bieden aan de 1e
lijn. Vanuit het DCWF wordt dit al gedaan op
verschillende locaties in de regio. Patiënten
ervaren het als zeer prettig dat hierdoor een
ziekenhuisbezoek bespaard kan blijven”. Merel
geeft onder meer gerichte nascholing en
praktijklessen aan het team van enthousiaste
echografisten in het Dijklander. Ook op landelijk

Marjolein Bouman werkt nu vijf jaar als huisarts
in de binnenstad van Hoorn. In haar rol als
medisch adviseur bij DCWF heeft zij contact met
alle leveranciers van diagnostiek voor de 1e lijn.
Onderling worden ook afspraken gemaakt over
welke diagnostiek beschikbaar is voor de
huisartsen in West-Friesland. “Huisartsen en
specialisten hebben daar beiden zeggenschap
in: wat houd je binnen de 1e lijn, wanneer overleg
je en wanneer verwijs je door naar de 2e lijn? Met
een compleet palet aan diagnostiek kan de
huisarts de zorg voor zijn patiënt vaak in eigen
hand houden. En als je de patiënt moet
verwijzen wordt door goede afstemming dubbel
diagnostiek voorkomen. We streven altijd naar
doelmatige, kwalitatief goede zorg én dus ook
doelmatige en kwalitatief goede diagnostiek
voor de patiënt. Een goede samenwerking
tussen de 1e en 2e lijn is daarbij van groot
belang”.

Paulien Luijben Accountmanager
Paulien Luijben is nu 3 jaar accountmanager bij
Comicro en sinds kort ook bij Diagnost-IQ (KCL).
Haar rol is het verstevigen van de relatie tussen
de laboratoria en de 1e en 2e lijn. Haar
adherentiegebied is de regio West-Friesland
maar ook Zaandam en Waterland. “In totaal
bezoek ik zo’n 150 huisartspraktijken waarbij ik
verschillende professionals binnen de praktijk
spreek. Ook de 3 ziekenhuizen Dijklander locatie Hoorn en Purmerend, en het Zaans
Medisch Centrum behoren tot mijn werkgebied”.
Samen met Marjolein Bouman verzorgt Paulien
de organisatie van dit symposium
Accreditatie en inschrijving
Accreditatie is aangevraagd voor 2 uur. Er is
plaats voor maximaal 60 deelnemers. U kunt
zich hier inschrijven. Let op: uw inschrijving is
definitief na overmaken van € 25,00 op
rekeningnummer NL49 RABO 0156 4383 48
t.n.v. Stichting DCWF, onder vermelding van
'symposium 14-5-2019 en uw naam'.
Kosten
€ 25,00 voor accreditatie en maaltijd. Tot drie
weken voorafgaand kosteloos afmelden via
paulien.luijben@comicro.nl daarna bent u het
gehele bedrag verschuldigd.

