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MBK NASCHOLINGEN 2022
DOCENT: IRMA JANSEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Farmacologie – 26 maart (Irma Janssen)
Diabetes – 4 juni (Irma Janssen)
Operaties – 18 juni (Irma Janssen)
Pijn – 17 september (Irma Janssen)
NaH (niet aangeboren hersenletsel) – 08 oktober (Irma Janssen)
Tropen 19 november 2022 (Irma Janssen)
Babybrein – 10 december (Irma Janssen)

1

Medische nascholing: Farmacologie
Docent: Irma Janssen. Zaterdag 26 maart 2022 (Locatie Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.
Ouderen die meer dan 5 geneesmiddelen gebruiken, lopen extra risico op schadelijke effecten. Bij
ongeveer 15% van de ziekenhuisopnames speelt medicatie een rol. Met het toenemen van het aantal
ouderen nemen ook de risico’s van medicijngebruik en bijbehorende bijwerkingen toe. Het RIVM
geeft aan dat zo’n miljoen 65-plussers risico loopt op verkeerd medicijngebruik.
Daarnaast spelen interacties tussen de verschillende medicijnen een rol bij bijwerkingen. Daarbij gaat
het niet alleen om voorgeschreven medicijnen maar ook om eigen gebruik en allerhande
supplementen.
Tijdens deze dag wordt ingegaan op het gebruik van medicatie, de werking van medicatie in het
lichaam, met name bij ouderen en de interacties van medicijnen en supplementen.
2

Medische nascholing: Diabetes
Docent: Irma Janssen. Zaterdag 4 juni 2022 (Locatie Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.
Het zoete is uit je leven

In vroeger tijden proefden artsen de urine van hun patiënten om diabetes vast te stellen. Sindsdien is
er veel veranderd, maar genezing is nog niet in zicht. Diabetes mellitus treft inmiddels zo’n 1,2
miljoen Nederlanders. Tijdens deze dag onderzoeken we hoe diabetes in het lichaam ontstaat, welke
vormen er zijn, welke behandelingsmogelijkheden er zijn (regulier en complementair), bespreken we
casuïstiek en pluis/niet pluis en discussiëren we of er misschien een type mens is die hoort bij de
ziekte.
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Medische nascholing: Operaties
Docent: Irma Janssen. Zaterdag 18 juni 2022 (Locatie Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.
O, jee een snee……
Per jaar worden er ongeveer 1,3 miljoen operaties uitgevoerd in Nederlandse ziekenhuizen.
Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op soorten operaties, anesthesie, risico’s en complicaties.
Met casuïstiek wordt het geheel praktisch ondersteund en ook is er ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen.

Medische nascholing: Pijn
Docent: Irma Janssen. Zaterdag 17 september 2022 (Locatie Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.
Pijn houdt ons in leven!
De internationaal gehanteerde definitie van pijn luidt: "Pijn is een onplezierige, sensorische en
emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die
beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”.
Tijdens deze nascholing onderzoeken we wat pijn eigenlijk is, welke soorten pijn er zijn, hoe pijn tot
stand komt en wat regulier mogelijkheden zijn om pijn te behandelen.
Verder aandacht voor aandoeningen met een bijzondere pijngewaarwording en nieuwe
ontwikkelingen

Medische nascholing: Niet aangeboren Hersenletsel (NaH)
Docente: Irma Janssen. Zaterdag 08 oktober 2022 (Locatie: Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.
In 2016 waren er volgens het RIVM 645.900 mensen in Nederland bekend bij de huisarts die een of
andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor,
hartstilstand, hersenbloeding of operatie hebben opgelopen.
De gevolgen van Niet aangeboren Hersenletsel zijn vaak onzichtbaar, maar kunnen ingrijpend zijn
voor de getroffenen en naasten. Tijdens deze nascholing onderzoeken we oorzaken, gevolgen en
mogelijke behandelingen.

Medische nascholing LVNT: Tropen
Docente: Irma Janssen. Zaterdag 19 november 2022 (Locatie Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.
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Nederlanders staan bekend om hun reislust naar onbekende
oorden.
Tijdens deze dag bespreken we

de meest voorkomende ziekten en problemen, o.a. met casuïstiek, die je op reis kunt tegenkomen.
Veelal raden GGD, huisarts en de vele websites op het gebied van reizen allerlei vaccinaties en
medicatie aan. We onderzoeken de werking en bijwerking van deze middelen en bespreken
mogelijke alternatieven.

Medische nascholing: Babybrein
Docente: Irma Janssen. Zaterdag 10 december 2022 (Locatie: Amersfoort of Online)
Tijd: 10-17 uur.
Fascinerend hoe het brein zich al ontwikkelt tijdens de zwangerschap om na de geboorte op een
wonderbaarlijke manier zich verder te ontwikkelen, te leren, te voelen, te zien en nog veel meer.
Tijdens deze nascholing gaan we op reis door het babybrein.

