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  Uitnodiging 
  42e Nascholingsdag 
 
 
 
  M / V / X ; gender en sekse 
 
  Everything you always wanted to know about  
  SEXE* (But were afraid to ask) 

 
 

 
 
 
 
 

Donderdag 7 februari 2019 
De Lawei, Drachten 

 
 
 

Programma 

 
 

08.30 Ontvangst en koffie 
 
09.00 Welkomstwoord door Henk-Jan Boersema,  

voorzitter nascholingscommissie, verzekeringsarts 
        
09.05  Opening door dagvoorzitter dr. Peter Flach, bedrijfsarts RUG 
 
09.15 Waarom goede zorg gendersensitief moet zijn!  
 

door dr. Toine Lagro-Janssen, em. Hoogleraar Vrouwenstudies 
Geneeskunde Radboudumc 

 
10.00  Genderspecifieke geneeskunde: een filosofische invalshoek en 

internationaal perspectief  
 

Door dr. Ineke Klinge, hoogleraar Gender Medicine, universiteit 
Maastricht 

 
10.45  Pauze 
 
11.00  Workshop ronde 1 
 
12.00  Lunch 
 
13.00 Workshopronde 2 
 
14.00  Workshopronde 3 
 
15.00  Pauze 
 
15.15  Ischemische hartziekten bij vrouwen: behandel haar als een dame 
 

door dr. Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen, Radboudumc 
 
16.00  Plenaire afsluiting door dagvoorzitter dr. Peter Flach, bedrijfsarts RUG 
 
16.30 Borrel 
 

 
 
 
 



 
Over het programma 
 
Genderspecifieke geneeskunde 
 
Tijdens de 42e editie van ons jaarlijks symposium nemen sprekers u mee naar diverse 
aspecten over genderspecifieke geneeskunde. Lange tijd is de geneeskunde vooral 
geënt op de mannelijke patiënt. Normaalwaarden zijn gebaseerd op metingen bij 
gezonde mannen, medicatie is voornamelijk getest op mannelijke proefpersonen en 
ook bij het herkennen van ziektes wordt vooral gelet op de symptomen die bij mannen 
veel voorkomen.  
 
De laatste jaren neemt het besef toe dat er verschillen zijn tussen mannelijke en 
vrouwelijke patiënten. Welke verschillen zijn er in de uiting van ziektes tussen mannen 
en vrouwen? En wat betekent dat voor de behandeling? Welke specifieke problemen 
kenmerken de verschillende levensfasen van vrouwen en mannen? Wat heeft dit voor 
invloed op ons werk als sociaal geneeskundige? Kortom: wat moet de huidige 
sociale geneeskundige weten over genderspecifieke geneeskunde? 
 
De nascholing zal, net als voorgaande jaren, plaatsvinden in De Lawei, Laweiplein 1 te 
Drachten.  
 
Aanmelden kan via onze website www.nascholingnoord.nl, graag voor 27 januari 2019. 
 
Voel u vrij deze uitnodiging verder te verspreiden onder andere mogelijk 
geïnteresseerden! 
 

Geef uw voorkeur voor de workshops aan door de volgorde van de letters van de 

workshops. We zullen u zoveel mogelijk in overeenstemming met uw eerste voorkeuren 

in drie workshops indelen. 

 

Workshops 

 

A. Richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk - door Monique Beukering, 

bedrijfsarts Zorg van de Zaak en onderzoeker AMC 

B. Genderspecifieke psychiatrie en ontwikkelingsstoornissen – door dr. Patricia van 

Wijngaarden, psychiater en hoofd Specialistisch Centrum Ontwikkelings-

stoornissen Dimence 

C. De overgang en werk - door dr. Henk Oosterhof, gynaecoloog, Nij Smellinghe 

ziekenhuis Drachten 

D. Genderbevestigende medische behandeling, gendertransitie en werk  - door Luuk 

Kalverdijk, psychiater en Eflin Rouwenhorst, maatschappelijk werker, UMCG 

E. Preventie en genderspecifieke geneeskunde – door dr.  Sabine Oertelt-Prigione, 

hoogleraar Gender in Primary and Transmural Care, Radboudumc 

 
 

 
Plaats 
De nascholingsdag wordt gehouden in De Lawei, Laweiplein 1 te Drachten,  
tel. 0512 - 33 50 50. Voer voor uw navigatie in als adres Burg. Wuiteweg 24. 
 

Bereikbaarheid  
Schouwburg De Lawei is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. 
Vanuit Leeuwarden neemt u de N31 richting Drachten. Vanuit richting Groningen neemt u 
de N7 en vervolgens de A7. Eenmaal in Drachten kunt u de borden volgen richting centrum/ 
De Lawei, Mocht u met het openbaar vervoer komen dan kunt u vanuit Leeuwarden Qbuzz 
14 of 320 nemen en vanuit Groningen Qbuzz 304 en 314. Voor meer informatie over 
buslijnen en actuele informatie zie qbuzz.nl. Vijftig meter van De Lawei bevindt zich het 
busstation, halte Van Knobbeldorffsplein. 

 
Parkeren 
Op het Kyriat Onoplein mag niet langer dan 3 uur achtereen geparkeerd worden met 
gebruik van de blauwe schijf. U kunt parkeren in de Raadhuispleingarage, aan het eind 
van de dag ontvangt u een gratis uitrijkaart.  
Let op, er zijn meerdere parkeergarages en alleen voor de Raadhuispleingarage is een 
uitrijkaart beschikbaar! 
 
 
Kosten 
De kosten voor deelname aan deze nascholingsdag bedragen € 150 per persoon, inclusief 
koffie, thee, lunch en afsluitend hapje/drankje. Presentaties worden beschikbaar gesteld via 
de website. 
 
Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd bij Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde voor bedrijfsartsen 
en verzekeringsartsen en bij Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register 
Zorgprofessionals voor sociaal medisch verpleegkundigen en Arbo verpleegkundigen. 
 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden via de website www.nascholingnoord.nl    
Aanmelding en betaling dienen te geschieden voor 27 januari 2019. 
 
Email 
Voor vragen kunt u mailen naar info@nascholingnoord.nl 
 
U ontvangt van ons een bevestiging van uw inschrijving via de website. U kunt daar ook zelf 
uw factuur downloaden. 
 
U wordt verzocht de deelnamekosten over te maken op rekeningnummer  
NL 63 SNSB 0921764707, SNS bank t.n.v. St Nasch Bedrarts+Verzgen o.v.v. de naam van 
de deelnemer en “Nascholingsdag 2019”  
 
 
Vergeet niet de door u gewenste workshops op te geven. 
 
NB: Indeling in de workshops gebeurt op volgorde van binnenkomst van 

aanmelding en betaling. 
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