
 

Programma nascholing in Jerez de la Frontera: Kindergeneeskunde en 

Oogheelkunde 

19 – 23 april  

Sprekers: drs C.C.J.M. Smeets, kinderarts in Tilburg 

drs H.G.N. Veraart, oogarts in Tilburg 

 

Onderwijsvormen: plenaire voordrachten, gecombineerd met interactieve sessies, praktische 

oefeningen (zoals oefeningen in pupilreacties, inspectie van het oog) en instructiefilms (zoals kleine 

ingrepen en benauwdheid bij kinderen). 

Donderdag 20 april: 

0800-1000: Oogheelkunde: anatomie, testen en oefenen. Doelen: Oogheelkundig onderzoek 

verbeteren en uitbreiden; Opfrissing anatomie; Wat is normaal/abnormaal; Spotdiagnosen; Plaats 

van HA in oogzorg (2u) 

1000-1015: break out 

1015-1215: Het rode oog en oogtauma. Doelen: Richtlijn “rood oog en oogtrauma” opfrissen; Beter 

in staat om ahv stroomschema te differentiëren tussen verschillende oorzaken; Beter in staat tot 

‘spot diagnosis’; Minder, maar betere verwijzingen en wellicht ook meer zelf doen (2u) 

1215 – 1230 breakout  



1230-1430: Uitloop rode oog en oogtrauma; Richtlijn DRP. Doel: kennismaken met aangepaste 

richtlijn over drp, inzage in de nieuwste inzichten en ontwikkelingen met belang voor de huisarts 

praktijk (2u) 

 

Vrijdag 21 april: 

0800-1100: Huidafwijkingen bij kinderen, wat valt er zoal te zien? Verwijzen of geruststellen? Doelen: 

aan de hand van de recentste richtlijnen zoals constitutioneel eczeem en infantiele hemangiomen 

inzicht krijgen in diagnose en beleid. (3u) 

1100-1115: break out 

1115-1215: Eetstoornissen in de huisartsenpraktijk; hoe spoor ik ze op en dan? Het aantal jonge 

eetstoornis patiënten is ten opzichte van vóór de coronacrisis verdubbeld. Wat zijn de signalen van 

een eetstoornis en wat hebben we te bieden in de huisartsenpraktijk.(1u) 

1230-1330: Excessief huilen, om verdrietig van te worden. Doel: hoe om te gaan met de hulpvraag 

van ouders met een baby die excessief huilt. Wordt er gebruik gemaakt van de NCJ-richtlijn excessief 

huilen, wat kan de JGZ betekenen? (1u) 

1330-1430: “Help ik krijg geen lucht”. Acute benauwdheid bij kinderen. Doel: het herkennen, 
beoordelen en behandelen van een benauwd kind, aan de hand van verschillende ziektebeelden. (1u) 

 

Zaterdag 22 april: 

0800-1000: Spoed in de oogheelkunde. Doelen: Kennen en herkennen van de spoedeisende 

aandoeningen in de oogheelkunde. (2u) 

1000-1015: break out 

1015-1215: Tranende ogen. Doelen: (her)kennen van etiologie en beleid bij tranende ogen. Cataract: 

van historisch overzicht tot de nieuwste cataract richtlijn. Doelen: betere kennis over de meest 

verrichtte ingreep in Nederland, kennis over de laatste inzichten en richtlijn (2u) 

1215- 1230 break out  

1230-1430: Adéhadé! Wat doe je er mee? Doel: Hoe en met wie organiseer ik de zorg rondom de 

ADHD patiënt. Wat bespreek je in de spreekkamer. De ADHD zorgstandaard en eigen ervaringen 

geven richting. (2u) 

1430-1500: wrap-up, vragen en evaluatie 

 

Programma onder voorbehoud van wijziging 


