
EENDAAGSE CURSUS

Gynaecologie voor huisartsen en 
specialisten ouderengeneeskunde 
31 OKTOBER 2019

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl

DOELGROEPEN
Huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk 
gehandicapten, artsen in opleiding, 
basisartsen, verpleegkundig specialisten 
en physician assistants

PRI JS
€ 295,- / € 170,-  (kortingstarief)

LOCATIE
Leids Universitair Medisch Centrum

ACCREDITATIE
6 punten  

•  Kennis is weer up-to-date qua (behandeling 
van) gynaecologische klachten

 
•  Complete interactieve cursus  met workshops

•  Direct toepasbaar in uw  (dagelijkse) praktijk



Als specialist ouderengeneeskunde en huisarts komt 
u regelmatig voor verschillende vraagstukken te 
staan. Er is veel aandacht voor buikklachten en 
oncologie; de gynaecologische klachten worden vaak 
wat minder belicht. Wat is de beste behandeling bij 
een afwijking van de vulva, of bij hevig menstrueel 
bloedverlies of een gynaecologische tumor? 

Tijdens deze cursus gaan we dieper in op 
verschillende gynaecologische klachten. U leert 
bepaalde situaties herkennen en met verschillende 
vraagstukken om te gaan. Na het volgen van de 
cursus herkent u onder meer: 

• Afwijkingen van de vulva
• Buikklachten die passen bij ‘mesh’-problematiek
• Gynaecologisch tumoren en hun risicofactoren

Toepasbare kennis 
Wat zijn de eerste resultaten van een HPV-vaccinatie? 
Experts nemen u mee langs de verwachte resultaten.
Verder leert u alles over het bevolkingsonderzoek 

baarmoederhalskanker in Nederland en het 
buitenland. bevolkingsonderzoek baarmoeder-
halskanker. 

Na het volgen van de cursus bent u bijgepraat over 
de behandeling van ovariumcarcinoom. Ook bent u 
op de hoogte van de diagnostiek en behandeling van 
complicaties die vroeg in de zwangerschap kunnen 
ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn comorbiditeit, 
herhaalde miskramen en EUG. 

Leer nieuwe vaardigheden
De cursus is zeer praktisch ingericht. Een belangrijke 
doelstelling is dat u nieuwe vaardigheden opdoet die 
direct toepasbaar zijn in de praktijk. Na de cursus 
bent u na het bijwonen van de workshops onder 
andere in staat: 
•  effectieve diagnostiek doen en voorlichting te 

geven over (de behandeling van) hevig menstrueel 
bloedverlies

•  een pessarium te plaatsen en advies te geven over 
de behandeling van prolaps.

Hevig menstrueel bloedverlies
Prof. dr. Frank Willem Jansen, gynaecoloog, LUMC 

Cervixscreening
Dr. Jogchum Beltman, gynaecoloog, LUMC 

Vulvapathologie
Dr. Mariëtte van Poelgeest, gynaecoloog, LUMC

Prolaps en mesh problematiek
Spreker volgt 

Erfelijke gynaecologische tumoren
Dr. Katja Gaarenstroom, gynaecoloog, LUMC

WERKGROEPRONDE 1
1. Jonge zwangerschapscomplicaties
2. Prolaps en mesh problematiek
3. Project HAIOS/AIOS 

WERKGROEPRONDE 2
1. Gynaecologische tumoren
2. Hevig menstrueel bloedverlies
3. Gynaecologische vaardigheden 

Ovariumcarcinoom / HIPEC
Dr. Afra Zaal, gynaecoloog, LUMC

Kleine kwalen quiz 
Dr. Just Eekhof, huisarts, Leiden en dr. Tobias 
Bonten, huisarts, Leiden

Uw adresgegevens zijn afkomstig van Iqvia. Indien u geen prijs stelt op aankondigingen van Boerhaave cursussen,  
kunt u een e-mailbericht sturen naar: boerhaavenascholing@lumc.nl; Graag met vermelding van uw specialisme.  
Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde e-mailadres sturen.

PROGRAMMA

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:  
www.boerhaavenascholing.nl


