
 

 

 

 

Nascholing voor huisarts, SO, bedrijfsarts en jeugdarts  

   Córdoba 10 – 14 mei 2023  

 

Net terug van het New York Cardiovasculair Symposium waar cardiologen de 
laatste inzichten in de cardiologie hebben gedeeld neemt Maarten Jan 
Cramer, cardioloog UMC Utrecht, u mee in de nieuwe inzichten relevant voor 
huisartsen.  

Natuurlijk komen de NHG-standaarden voorbij, waar hij ook in het licht van nieuwe ontwikkelingen 
naar wil kijken.  

De visie op de gezondheidszorg waarbij het gaat om allereerst cure, care, maar vooral ook over 
communicatie en contact met de patiënt komt aan bod.  

En verder ontwikkelingen met oa.  

-Het ECG blijft onveranderd een belangrijke pijler in de diagnostiek, maar heeft u enig idee wat 
enorm kan helpen bij de beoordeling van het ECG? 

- Wat hebben kanker en hartziekten gemeen?  



- Is het wel zinnig om patiënten van 85 een hartoperatie aan te bieden? 

- Wist u dat er een klein draagbaar echoapparaat bestaat, dat je kan aansluiten op je mobiele 
telefoon?  Heeft de huisarts hier iets aan? 

Naast veel informatie willen we ook de dagelijkse praktijk aanbod laten komen middels herkenbare 
casuïstiek. Er zal veel ruimte zijn voor discussie en uw mening. 

Goede samenwerking is essentieel voor goede zorg. 

 

 

Onderliggende dynamieken bij contactverlies tussen ouder en kind na 
scheiding (ouderverstoting) 

 

Van de ongeveer 70.000 kinderen die jaarlijks meemaken dat hun ouders uit elkaar gaan, 
ondervinden ruim 16.000 kinderen daarvan ernstige gevolgen. Dit zijn de zogenaamde 
‘vechtscheidingen’ en veelal is er sprake van (dreigend) contactverlies tussen het kind en een van de 
ouders.  

Deze kinderen en hun ouder(s) kunnen vroeg of laat en om uiteenlopende redenen een beroep doen 
op de huisarts. Vaak zitten deze complexe scheidingen heel anders in elkaar dan op het eerste 
gezicht lijkt. Hulpverleners worden daardoor – zonder zich daarvan bewust te zijn - gemakkelijk 
meegezogen in het conflict tussen de ex-partners.  

 

Aan de hand van een interactieve presentatie, prikkelende stellingen, groepsdiscussies en veel 
praktijkvoorbeelden komen de volgende onderwerpen aan bod:  

 

• Mythes en misverstanden over complexe scheidingen en ouderverstoting. 

 

• Wat is oudervervreemding en ouderverstoting (en wat niet) en wat gebeurt er in het brein 
van kinderen die hiermee te maken krijgen. 

 

• De prevalentie van huiselijk geweld in complexe scheidingen. 

 

• Veiligheidsrisico’s bij specifieke vormen van huiselijk geweld. 

 

• Het toepassen van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld 

 



• De (onzichtbare) dynamieken die kunnen spelen tussen ex-partners en hoe zich dat kan 
manifesteren in de huisartsenpraktijk. Hoe ga je daarmee om. 

 

• Wat zijn rode vlaggen en signalen die kunnen duiden op oudervervreemding/ouderverstoting 
en wat kun je doen. 

 

• Het belang van goede kennis van de wet- en regelgeving regels en richtlijnen. 

 

• Hoe om te gaan met: 

o Toestemming ouder(s) voor behandeling minderjarigen. 

o Toestemming/verbod van minderjarigen over informatieverstrekking aan (een van de) 
ouders. 

o Verzoeken om (medische)verklaring. 

 

 

• Wat zijn de gevolgen van ouderverstoting op de lange termijn voor de betrokkenen en met 
welke (psychische en psychosomatische) klachten kunnen zij te maken krijgen. 

 

• (Voorzorgs)maatregelen binnen de huisartsenpraktijk 

 

Er is ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek. 

 

***** 

 

Monique Meulemans is inhoudsdeskundig op het gebied van complexe scheidingen en 
ouderverstoting/oudervervreemding en auteur van ‘Emotioneel gevangen – over ouderverstoting’. 
Zij houdt zich ruim vijftien jaar bezig met deze problematiek en is opgeleid als NLP Master 
Practitioner en systemisch coach. Vanuit haar eigen praktijk coacht zij ouders die te maken hebben 
met (dreigend) contactverlies met hun kinderen en geeft trainingen aan professionals die werken 
met ouders en/of kinderen in scheidingssituaties. 

Zij is docent/trainer bij de RINO groep, het Landelijk Expertisecentrum Kind en Scheiding en bij 
Sonnevelt Opleidingen en verzorgt (in company) trainingen voor sociale en juridische professionals. 

 

Programma onder voorbehoud van wijziging.  


