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MBK NASCHOLINGEN 2022
DOCENT: JOOP RUCK
1) Oncologie – 15 oktober (Joop Ruck)
2) Aandoeningen van het maag-darmkanaal, nieren en urinewegen 29 okt (Joop Ruck)

1
Medische nascholing: Oncologie

Docent: Joop Ruck. Zaterdag 15 oktober 2022 (Locatie: Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.

Veel kankerpatiënten maken naast de reguliere geneeskunde ook gebruik van complementaire zorg,
daarom is het goed meer te weten over de medische aspecten van kanker.
Tijdens deze dag zal aandacht worden besteed aan de epidemiologie van kanker, de etiologie en
pathofysiologie. Verder zullen we ook aandacht besteden aan enkele specifieke vormen van kanker
zoals longkanker, coloncarcinoom, prostaatcarcinoom, leukemie.

2
Medische nascholing: aandoeningen aan het maag-darmkanaal, nieren en urinewegen
Docent: Joop Ruck. Zaterdag 29 oktober 2022 (Locatie: Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.

Voor de natuurgeneeskunde is het maagdarmkanaal een belangrijk orgaan. Veel ziekten zijn immers
het gevolg van verkeerde voeding (kant- en klare maaltijden, onvoldoende groenten en fruit,
eenzijdige voeding waardoor vitaminetekorten ontstaan, etc.). Er zijn ook aanwijzingen dat ziekten
worden veroorzaakt door een verstoring van de darmflora. Veel behandelingen zijn dan gericht op de
darmen. Vandaar dat het voor de complementaire geneeskunde belangrijk is meer te weten over
medische aandoeningen van het maagdarmkanaal.
Tijdens deze dag zullen onder andere aangeboren afwijkingen, acute buikaandoeningen (paralytische
en obstructieve ileus, peritonitis, invaginatie, volvulus en dergelijke) en andere belangrijke
aandoeningen van het maagdarmkanaal worden behandeld.
Daarnaast zullen ook enkele aandoeningen van de nieren besproken worden, aangezien slecht
functionerende nieren kunnen leiden tot ophoping van afvalstoffen in het bloed en een verstoring
van de homeostase.
De volgende nierziekten zullen onder andere aan bod komen: acuut en chronisch nierfalen,
nefrotisch syndroom, urineweginfecties (blaasontstekingen, pyelonefritis, urosepsis),
mictiestoornissen.

