
 

 

 

 

 

 

Programma nascholing Jerez de la Frontera april 2023 
 

16 uur accreditatie bij ABC1  

Dermatologie (8 uur)  

Veel voorkomende periorale en gelaats-dermatosen  

Aan de hand van beeldende casuïstiek, interactieve presentatie en groepsdiscussie zullen veel  

voorkomen gelaatsdermatosen worden besproken. Naast inflammatoire dermatosen is er een  

groeiende groep patiënten met (pre-)maligniteiten. Zowel herkenning, etiologie als behandeling  

zullen aan bod komen. Er zal aandacht geschonken worden aan de rol van de huisarts en tandarts bij  

het herkennen, behandelen en verwijzing van dermatologische patiënten. Er is tevens aandacht voor  

kleine chirurgische vaardigheden, cosmetiek en anatomie. Tijdens de nascholing worden de  

richtlijnen van het NHG gehanteerd.  

Onderwerpen (kan op verzoek van de cursisten ter plekke aangepast worden):  

Gelaatsdermatosen/periorale dermatosen:  



• Periorale dermatitis  

• Seborroisch eczeem  

• Psoriasis capitis  

• Acne en rosacea  

• Rol van stress bij inflammatoire dermatosen  

• Beschikbaarheid van dermatologische behandelproducten  

(Intra)orale pathologie  

• Cheilitis  

• Lichen planus  

• Neoplasmata  

(Pre-)maligniteiten  

• Toename van (pre-)maligniteiten, rol van huisarts en tandarts in het herkennen en  

behandelen  

• Actinische keratosen  

• Lentigo solaris/maligna  

• Basaalcelcarcinoom  

• Plaveiselcelcarcinoom  

• Hulp van Dermatoscopie  

• Biopten/cryotherapie  

• Behandeling met efudix voor (pre-)maligniteiten  

• Excisies in het gelaat  

Leerdoelen:  

• Optimaliseren begrip van dermatosen en maligniteiten in het gezicht  

• Besef van toename van huidziekten, rol van stress en levensstijl  

• Rol voor de huisarts en tandarts bij herkenning/behandeling van veel voorkomende  

dermatosen  

• Doelmatig verwijzen en onderscheid maken tussen pluis en niet pluis  

• Inleiding dermatoscopie en vaardigheden van kleine chirurgie  

 

 

 



Oogheelkunde (8 uur)  

Een nascholing waarbij de richtlijnen van het NHG worden gehanteerd. Aan de hand van veel  

casuïstiek, zal door middel van “spot-diagnosen”, kwisvragen en groepsdiscussie de praktijk van de  

oogheelkunde bij de huisarts worden behandeld. Zowel de voorkant als de achterkant van de  

oogzorgtrajecten komen aan bod: Triage door huisarts/POH; samenwerking met optometrie en  

verschuiving oogzorg van 2e naar eerste lijn; verwijsadviezen en spoed/geen spoed naar tweede lijn.  

Er is tevens aandacht voor kleine chirurgische vaardigheden, waarbij aan de hand van 
 video fragmenten uitleg zal worden gegeven. Na de cursus bestaat de mogelijkheid van hands-on 

praktijk  

oefeningen op de poliklinische ok.  

Onderwerpen  

• Het oogonderzoek in de eerste lijn  

• Het rode oog  

• Spoed in de oogheelkunde  

• Chalazion, verwijderen corpus alienum en andere kleine chirurgie  

• Nieuwe ontwikkelingen in de medische retina: maculadegeneratie, diabetische retinopathie,  

intra-vitreale behandelingen ea.  

• Samenwerking eerste en tweede lijn, rol van optometrie  

• Refractiechirurgie, technieken en rol van huisarts  

• Epidemiologie en behandeling van cataract  

Leerdoelen:  

• Beter begrip van onderzoeksmogelijkheden bij POH en HA  

• Inzicht hoe je gebruik maakt van de optometrist, in plaats van andersom  

• Doelmatiger verwijzen en onderscheid maken tussen pluis en niet pluis  

• Wegnemen twijfel en aanleren vaardigheden van kleine ooglidchirurgie  

• Beter begrip van de richtlijnen en hoe toe te passen  

• Betere kennis over de huidige stand van zaken met betrekking tot oogheelkundige behandel  

modaliteiten bij uiteenlopende aandoeningen en vragen  

 

Programma onder voorbehoud van wijziging. 


