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Geachte collega, 

Studiekring Noord nodigt u uit voor de jaarlijkse 
studiebijeenkomst, in het Hampshire Plaza 
Groningen. 

Vorig jaar stond onze studiedag in het teken van 
nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrie. De 
studiedag werd uitzonderlijk goed ontvangen. Een 
medische update met daarnaast aandacht voor de 
raakvlakken met de bedrijfs- en verzekerings-
geneeskunde wordt alom erg gewaardeerd. Dit jaar 
aandacht voor specialismen, die zich deels met 
zintuigen en organen in het hoofd bezighouden en 
daarnaast zodanig belangrijk zijn dat ze als 
hoofdzaak kunnen worden gekwalificeerd. 
 
De KNO-heelkunde vindt zijn weg regelmatig 
naar het arbeidsgeneeskundig spreekuur of 
verzekeringsgeneeskundige beoordeling. Wat is de 
behandeling van sinusitis tegenwoordig, en is een 
beperking voor bukken of tillen inderdaad 
aangewezen? En slechthorendheid, wat kun je 
ermee, en wat niet? Stemband problemen kunnen 
grote problemen veroorzaken. Zo maar een greep 
uit het brede terrein van de kno. 
De stem kan problemen geven, maar als de 
gezichtsscherpte in het geding komt verdwijnen 
arbeidsmogelijkheden als sneeuw voor de zon. De 
oogheelkunde mag op een nascholingsdag over 
hoofdzaken niet ontbreken. Wat ziet iemand met 
een oogaandoening eigenlijk? Welke hulpmiddelen 
zijn er, en zijn er dan arbeidsmogelijkheden? 
Eczemen en huidallergieën kunnen grote 
beperkingen geven. Hoe zijn deze te voorkomen? 
Als er eenmaal overgevoeligheid is, hoe moet daar 
dan mee om worden gegaan? 
 
Kortom, vele onderwerpen, met vele vragen. Wij 
zijn er dan ook van overtuigd u weer een 
interessante en leerzame studiedag aan te kunnen 
bieden.  
 
Evenals afgelopen jaren zal de nascholing bestaan 
uit plenaire voordrachten en workshops. Op de 
studiedag kunt u maximaal aan drie workshops 
deelnemen. Bij de aanmelding voor de studiedag 

kunt u uw voorkeur voor de workshops aangeven 
(zie aanmeldingsprocedure aan de ommezijde). 

Door deze opzet zijn er enkele gevolgen voor de 
aanmelding. Ten eerste: vol is vol. Workshops zijn 
alleen effectief bij een beperkte groepsgrootte. 
Vandaar dat we de maximale deelname aan deze 
dag moeten beperken. Wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt. Aanmelding aan de zaal is niet 
mogelijk. Aangezien de workshop voorkeur moet 
worden aangegeven moet iedere deelnemer zich 
individueel opgeven. Collectieve opgave via de 
werkgever is dus niet mogelijk.  

Programma  

08:30 uur Zaal open, ontvangst en koffie 

09:00 uur Opening 

09:15 uur Nieuwe ontwikkelingen in de  
dermatologie.  
Prof. Dr. P.J. Coenraads  

10:00 uur Nieuwe ontwikkelingen in de KNO 
Mw. Dr. R.H. Free en Dr. R.A. Feijen 

10:45 uur Pauze 

11:00 uur Workshop ronde 1 

12:00 uur Lunch 

13:00 uur Nieuwe ontwikkelingen in de  
oogheelkunde  
Drs. B.A.E. van der Pol 

13:50 uur Slechthorendheid 
 Dr. B. Maat  
 
14:35 uur Pauze 

15:00 uur Workshop ronde 2 

16:00 uur Workshop ronde 3 

17:00 uur  Invullen evaluatieformulier 

 Sluiting met hapje en drankje 



In het kader van de aangevraagde accreditatie bij de 
ABSG ontvangt u aan het eind van de middag, na 
inlevering van het evaluatieformulier een certificaat. 
Tevens zal de nascholing in GAIA worden ingevoerd. 
Accreditatie voor 6 uur is verleend onder nummer: 35743,  
in de hoofdstroom arts voor arbeid en gezondheid, zowel 
bedrijfs- als verzekeringsgeneeskunde.  

Omdat de accreditatie door de ABSG is gedigitaliseerd 
is het noodzakelijk bij opgave uw BIG nummer op te 
geven. U kunt dit overigens gemakkelijk opzoeken via 
www.bigregister.nl. Zonder BIG nummer kunnen wij 
uw deelname namelijk niet in GAIA invoeren. 

Aanmelding vindt plaats via de website, 
www.studiekringnoord.nl. Bij aanmelding kunt u 
uw workshop voorkeuren aangeven. De kosten 
voor deelname zijn € 100,-. Na aanmelding kunt u 
dit overmaken op postbankrekening 9236889 ten 
name van Studiekring Noord te Winsum onder 
vermelding van de aanmeldcode die u ontvangt na 
aanmelding via de website. Na ontvangst van uw 
betaling is de aanmelding definitief. Via de website 
kunt u een factuur, en na ontvangst van uw 
betaling, een bewijs van betaling aanmaken. 
 
Op de website vindt u altijd de nieuwste 
informatie over de nascholing en informatie over 
uw aanmelding.  
 
Bij de indeling van de workshops zullen we zoveel 
mogelijk met uw voorkeur rekening houden. 
Aan de zaal ontvangt u uw definitieve indeling. 
 
Lokatie: 
Adres: Hampshire Plaza Groningen  
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen,  
Zie voor routebeschrijving:  
www.hampshire-plazagroningen.nl 
 
Studiekring Noord: N.Visser, C. Vorselman, 
J.Miedema, P.A.C.H.Joosten, J. Spanjer, en 
J.Buitenhuis. 
 
Website: www.studiekringnoord.nl 
E-mail: info@studiekringnoord.nl 

Workshop A  
Dermatologie 
door: Dr. F.H.W. Jungbauer en Mw. G.J. Lensen 
Een interactieve workshop gericht op zowel de bedrijfs- 
als verzekeringsarts over de dermatologie. Welke 
arbeidsgerelateerde dermatologische aandoeningen komen 
voor, en hoe kunnen arbeidsmogelijkheden worden 
bepaald bij chronische huidaandoeningen?  
 
Workshop B  
B. Arbeidsrevalidatie voor blinden en slechtzienden 
Door: Mw. W. van de Werken 
Hoe ervaart een blinde de wereld? Welke nieuwe 
revalidatie inzichten zijn er? Lopen met een blindenstok, 
hoe werkt dat?  
 
Workshop C  
Werkplekaanpassingen en hulpmiddelen voor blinden en 
slechtzienden 
door: Mw. R. Boer en Mw. H. Fehrmann 
Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? Wat zijn de 
nieuwste inzichten ten aanzien van hulpmiddelen? 
Waarmee moet rekening worden gehouden bij 
werken met een visuele handicap? 
 
Workshop D 
Praktische KNO, door: Mw. Dr. R.H. Free en Dr. 
R.A. Feijen 
Wat kan de bedrijfs- en verzekeringsarts zelf doen 
aan diagnostiek in de spreekkamer? Bespreking van 
casuïstiek. 
 
Workshop E  
Stem en spraakproblemen 
door: Dr. F.G. Dikkers 
Welke stem en spraakproblemen kunnen optreden, en 
hoe worden deze veroorzaakt? Klinkt Jan Smit echt 
anders na zijn operatie of is dit schijn? 
 
Workshop F  
Visusproblemen in de werksituatie, door: Drs. H. Bank 
Wat ziet de bedrijfsarts aan visusproblematiek? Wat zijn 
eisen die aan gezichtsscherpte worden gesteld in diverse 
beroepen? Hoe zinvol is de beeldschermbril meting? Hoe 
om te gaan met CBR richtlijnen?  
 

Workshop G 
Slechthorendheid, door: Dr. B. Maat  
Hoe lees je een audiogram? Hoe kom je van een 
testsituatie en een audiogram tot een goed 
hulpmiddel. Zijn geluidstechnici doof, of ben ik 
overgevoelig? 
 
Workshop H 
Logopedie, door: Mw. A.E. Niebuir  
Hoe kan de stem worden getraind bij b.v. 
heesheid. Welke nieuwe ontwikkelingen op het 
gebied van diagnostiek en behandeling zijn er?. 
 
Workshop I 
Oogheelkunde, door: Drs. B.A.E. van der Pol  
Wat kan de bedrijfs- en verzekeringsarts zelf doen 
aan diagnostiek in de spreekkamer? Bespreking 
van casuïstiek. Had Monet staar of is dat een 
fabel? 
 
 
 
Sprekers: 
Drs. H. Bank, Senior bedrijfsarts, Achmea Vitale 
Mw. R. Boer, ergotherapeut Visio 
Prof. Dr. P.J. Coenraads, hoogleraar 
Dermatologie, UMCG 
Dr. F.G. Dikkers, KNO-arts, Laryngoloog, 
UMCG 
Mw. H. Fehrmann, ergotherapeut Visio 
Dr. R.A. Feijen, KNO-arts, Rhinoloog, UMCG 
Mw. Dr. R.H. Free, KNO-arts, Otoloog, UMCG 
Dr. F.H.W. Jungbauer, Bedrijfarts en consulent 
arbeidsdermatologie 
Mw. G.J. Lensen, Verpleegkundige, afdeling 
dermatologie, UMCG 
Dr. B. Maat, Audioloog, UMCG 
Mw. A.E. Niebuir, Logopediste, UMCG 
Drs. B.A.E. van der Pol, Oogarts, UMCG 
Mw. W. van de Werken, trajectbegeleider arbeid 
Visio 


