
Over Boerhaave Nascholing Voor uw agenda

Prijzen
Medisch specialisten: 5 225,- per jaar
Artsen in opleiding tot specialist: 5 175,- per jaar
Deelname één dag
Medisch specialisten 5 75,-
Artsen in opleiding tot specialist: 5 75,-

Locatie
LUMC, Collegezaal 3, Albinusdreef 2, 
2333 ZA  Leiden

Inschrijven
Inschrijven en betalen kan via onze website: 
www.boerhaavenascholing.nl. Voor (annule-
rings)voorwaarden zie ook de website.

Het maximum aantal deelnemers is 75.

Contactgegevens
Leids Universitair Medisch Centrum
Boerhaave Nascholing
Postbus 9600, Postzone V0-P
2300 RC  Leiden
 
T  071 526 8500
F  071 526 8255
E  boerhaavenascholing@lumc.nl 
www.boerhaavenascholing.nl

Het Leids Universitair Medisch Centrum 
verzorgt met Boerhaave Nascholing ruim 200, 
veelal geaccrediteerde, postacademische 
activiteiten per jaar. De nascholing richt zich 
op verschillende doelgroepen: huisartsen, 
specialisten ouderengeneeskunde, overige 
medisch specialisten, (medisch) wetenschap-
pelijk onderzoekers, artsen in opleiding tot 
specialist (AIOS) en promovendi.  
Ook organiseert het LUMC nascholing voor 
verpleegkundigen en medisch ondersteunende 
beroepen. Kenmerkend voor onze nascholing  
is dat nieuwe wetenschappelijke inzichten 
worden gecombineerd met casuïstiek, 
interactieve onderwijsmethoden en nieuwe 
media (e-learning, stemkastjes).

  Regionale Nascholing  
Kindergeneeskunde 2015 

09/06   Casuïstiek, artsen in opleiding,  

HagaZiekenhuis/JKZ, Den Haag

08/10  Nefrologie, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

 Cursus
29/05  Samen slagvaardig handelen voor de 

veiligheid van het kind: de differentiaal 

diagnose kindermishandeling en 

–verwaarlozing

11/06  Kinder- en jeugdpsychiatrie:  

‘Het kind met cognitieve beperkingen’

24-25/09  Kinderdelta dagen Leiden ‘De adolescent’

Uw adresgegevens zijn afkomstig van uw beroepsvereniging of van Cegedim 
Dendrite. Indien u geen prijs stelt op aankondigingen van Boerhaave cursussen, 
kunt u een e-mailbericht sturen naar boerhaavenascholing@lumc.nl, graag  
met vermelding van uw specialisme. Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde 
e-mailadres sturen en naar uw beroepsvereniging, c.q. Cegedim Dendrite.

www.boerhaavenascholing.nl

Prijzen, locatie en inschrijven Contactgegevens

www.boerhaavenascholing.nl

volg ons @ Boerhaave_LUMC
Regionale Nascholing 
Kindergeneeskunde

Obesitas bij kinderen: geen kinderachtig probleem

16 april 2015
Leiden



15.30 Registratie en ontvangst

 Voorzitter: Mieke Houdijk

15.55 Welkom en inleiding 
 Mieke Houdijk

16.00 Obesitas en comorbiditeit: een casus
 Roos Cuperus

16.20 Lipidenstoornissen bij kinderen met obesitas: rol van statines
 Marjet Braamskamp

16.50 Nut en noodzaak van screening glucose regulatie bij obesitas
 Mieke Houdijk

17.20 Diner   

 Voorzitter: Jos Gosen

18.20 Monogenetische obesitas 
 Corjan de Groot

18.50 Boekje begeleiding bij obesitas
 Edgar van Mil

19.20 Obesitoom, genetica
 Mieke van Haelst

19.50 Vanuit de zorgstandaard naar zorg op maat
 Erica van den Akker

20.20 Discussie en afsluiting 
 Jos Gosen

Inhoud
In een land als Nederland, waar 6 van de 10 
mannen en 5 van de 10 vrouwen overgewicht 
hebben, is het niet gek om het over obesitas bij 
kinderen te hebben. Van de jeugd van 2-21 jaar 
heeft 14% overgewicht, waarvan 2% ernstig 
overgewicht (obesitas)  
(Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid 
versie 4.17, juni 2014).

In toenemende mate worden kinderartsen 
geconfronteerd met zware kinderen, waarbij  
er een aantal vragen rijst: wat moet ik ermee, 
wat kan ik ermee en wat zal ik ermee?
Welke kinderen hebben nu een mono- 
genetische aandoening leidend tot ernstig 
overgewicht en als ze dat al hebben, wat dan? 
Welke kinderen zijn vanaf welke leeftijd at risk 
om type 2 diabetes te ontwikkelen en welke 
kinderen moeten gescreend worden op een 
dyslipidemie.
En, misschien nog wel veel belangrijker: 
bestaan er effectieve programma’s die 
overgewicht helpen voorkomen of, als er al 
overgewicht is, dit helpen verminderen?
Op al deze vragen krijgt u vandaag antwoorden 
van een select panel specialisten op deze 
gebieden.

We hopen u allen te ontmoeten op 
donderdag 16 april 2015

Doelgroep
De cursus is bestemd voor kinderartsen en 
kinderartsen in opleiding.

Cursuscommissie
•  dr. B. Bakker (voorzitter), kinderarts,  

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
•  J. Gosen, kinderarts, Alrijne Ziekenhuis, 

Leiderdorp
•  D.A.J.P. Haring, kinderarts,  

Alrijne Ziekenhuis, Leiden
•  dr. A.C. Lankester, kinderarts, LUMC
•  A.H.J. van Meurs, kinderarts,  

HagaZiekenhuis/JKZ, Den Haag
•  J. Rehbock, kinderarts, ’t Lange Land  

Ziekenhuis, Zoetermeer
•  dr. F.G.A. Versteegh, kinderarts,  

Groene Hart Ziekenhuis, Gouda

Sprekers en voorzitters
•  dr. E.L.T. van den Akker, kinderarts- 

endocrinoloog, Erasmus MC-Sophia
•  M.J.A.M. Braamskamp, kinderarts i.o.,  

AMC/UvA
•  dr. R. Cuperus, kinderarts,  

HagaZiekenhuis/JKZ, Den Haag 
•  J. Gosen, kinderarts, Alrijne ziekenhuis, 

Leiderdorp
•  C.J. de Groot, arts-onderzoeker, LUMC
•  dr. M.M. van Haelst, klinisch geneticus,  

UMC Utrecht 
•  dr. E.C.A.M. Houdijk, kinderarts-endocrino-

loog, HagaZiekenhuis/JKZ, Den Haag
•  dr. E.G.A.H. van Mil, kinderarts-endocrino-

loog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

Accreditatie
NVK aangevraagd

ProgrammaInhoud, doelgroep, cursuscommissie en sprekers

www.boerhaavenascholing.nl www.boerhaavenascholing.nl


