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Maagklachten: 
• De deelnemers hebben kennis van de meest voorkomende oorzaken van maagklachten op het 

spreekuur in de eerste lijn. 
• De deelnemers kunnen beoordelen wanneer aanvullend onderzoek nodig is bij maagklachten, 

zoals een gastroscopie, onderzoek naar Hp, etc. 
• Deelnemers hebben kennis van, en kunnen doelmatig medicatie voorschrijven bij maagklachten 

zoals PPI's, etc. 
 
Darmklachten: 

• De deelnemers weten hoe te differentiëren tussen functionele klachten, inflammatoire 
darmaandoeningen en maligniteiten. 

• Deelnemers weten wanneer en hoe aanvullend onderzoek moet worden ingezet, zoals 
colonoscopie, calprotectine, bloedonderzoek, etc. 

• Deelnemers zijn op de hoogte van nieuwe inzichten in diagnostiek en behandeling van diverse 
darmklachten (hoeft niet uitputtend te zijn) 

 
Leverklachten: 

• De deelnemers weten hoe te handelen bij leverfunctiestoornissen ten aanzien van adviezen, 
doorverwijsmogelijkheden en medicatie. 

• Deelnemers weten welke vormen van aanvullende diagnostiek zinvol zijn en hoe deze te 
interpreteren. 

• Deelnemers zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten op het gebied van leveraandoeningen. 
• Deelnemers zijn in staat een DD op te stellen bij leverfunctiestoornissen. 

 
Coeliakie: 

• De deelnemers kunnen coeliakie herkennen en weten welke vormen van aanvullende diagnostiek 
er zijn en hoe deze te interpreteren. 

 
Fodmap dieet: 

• De deelnemers weten wat het Fodmap dieet inhoudt en bij welke indicatie dit geadviseerd wordt. 
• Deelnemers weten wat de effecten zijn van dit dieet. 

 
Orgaansparende behandelingen: 

• De deelnemers krijgen inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van orgaansparende 
behandelingen. 

• Deelnemers hebben kennis van de consequenties van deze behandelingen voor de patiënt en dus 
voor de behandeling en surveilance in de eerste lijn. 

 
Nieuwe medicamenten IBD: 
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• De deelnemers zijn op de hoogte van de nieuwe medicamenten voor IBD en weten wat de 
indicaties zijn. 

• Deelnemers hebben kennis van de consequenties van de medicamenten voor de eerste lijn. 
 
Workshop screening/BVO/darmkanker: 

• De deelnemers weten aan de hand van (eigen) casuïstiek wat de effecten zijn van screening op 
darmkanker. 

• Deelnemers weten wat de screening inhoudt en kunnen hun patiënten hierin zo nodig 
ondersteunen en informeren. 

 
Workshop Bariatrische chirurgie: 

• De deelnemers weten welke indicaties en contra-indicaties bestaan voor bariatrische chirurgie. 
• De deelnemers kennen de consequenties van bariatrische chirurgie voor de dagelijkse praktijk en 

kunnen hiernaar handelen, zoals de noodzaak om supplementen te slikken, dumping, het niet 
mogen gebruiken van bepaalde medicatie, etc. 

• Deelnemers kennen vroege en vooral late complicaties van bariatrische chirurgie en weten wat te 
doen. 

 
Workshop Buikklachten bij kinderen: 

• De deelnemers weten wat de DD is bij buikklachten bij kinderen. 
Deelnemers weten welke buikklachten het meest voorkomen en hoe te handelen. 

• Deelnemers weten aan de hand van (eigen) casuïstiek welke diagnostiek en 
behandelmogelijkheden bestaan. 

 
Workshop Buikklachten bij ouderen: 

• De deelnemers weten wat de DD is bij buikklachten bij ouderen. 
Deelnemers weten welke buikklachten het meest voorkomen en hoe te handelen. 

• Deelnemers weten aan de hand van (eigen) casuïstiek welke diagnostiek en 
behandelmogelijkheden bestaan. 


