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1 

MedNet is onderdeel van 

Bijsnijden 

AFBEELDING INVOEGEN 

Klik op het icoon om een afbeelding 

in te voegen 

Selecteer de afbeelding die u wilt 

invoegen en klik op ‘Invoegen’ 

1 

2 

Als u de afbeelding wilt schalen of 

verslepen, selecteer de afbeelding en ga 

naar ‘Hulpmiddelen voor afbeeldingen’  

en klik op ‘Bijsnijden’  

3 

Invoegen 

Ga op de afbeelding staan. Klik 

rechtermuisknop – naar achtergrond – 

naar achtergrond. 

4 

Najaarscongres Praktische huisartsgeneeskunde wordt mogelijk gemaakt door: 

 

 

Amgen, Bayer, Grünenthal, GSK, Tramedico 

 

Femke van Gennip 

 

Dagvoorzitter en huisarts in Doorn 

Opening 

2 

Belangenverstrengeling voor deze lezing: geen 

 

Voor nascholing mogelijk relevante relaties met bedrijven: 

Sponsoring of onderzoeksgeld geen 

Honorarium of andere vergoeding geen   
   

 

Disclosures Femke van Gennip 

3 

08.45 uur Nadenken over je (professionele) identiteit als medicijn tegen 
burn-out, Pieter Barnhoorn, huisarts-seksuoloog  

09.15 uur  Chronische pijn in het bewegingsapparaat, Han Tan, huisarts en 
kaderhuisarts Bewegingsapparaat 

10.00 uur Handvatten voor het behandelen van patiënten met 
overspanning en burn-out, Kees de Kock, huisarts & onderzoeker / 
Jet Driessen, trainer & GGZ Consulent 

10.30 uur  Pauze met pauzesessie (toegangskaart nodig) 

11.15 uur Dermatologie Quiz, Johan Toonstra, dermatoloog n.p. 

11.45 uur Regie over het levenseinde, Eva Bolt, huisarts & onderzoeker  

12.30 uur Einde programma - u ontvangt een lunchpakket 

Programma - ochtend 

4 

• Houdt u zich a.u.b. aan de Covid-maatregelen 
 

• Accreditatie is voor 3 punten toegekend door ABC1 
 

• Uw punten worden verwerkt in PE-online; bewijs van deelname kan 
worden aangevraagd bij de registratiebalie 
 

• Presentaties worden achteraf aangeboden op: www.mednet.nl 
 

• U ontvangt per e-mail het verzoek om het online evaluatieformulier in 
te vullen 

 

Mededelingen 

5 6 
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2 

Nadenken over je (professionele) 
identiteit als medicijn tegen burn-out  

 

Pieter Barnhoorn, huisarts-seksuoloog 

7 

Chronische pijn in het 
bewegingsapparaat 

 

Han Tan, huisarts en kaderhuisarts 
Bewegingsapparaat 

8 

Handvatten voor het behandelen van 
patiënten met overspanning en burn-

out 

 

Kees de Kock, huisarts & onderzoeker 

 Jet Driessen, trainer & GGZ Consulent 

9 

PAUZE 

met 

Pauzesessie Beroertepreventie door optimaliseren 
van de behandeling van AF patiënten, wat kan de 
huisarts! 

• Nu direct in Sidney 3 (hiernaast) 

• Koffie/thee staat klaar in de zaal 

• Toegangskaart nodig 
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naar achtergrond. 
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Najaarscongres Praktische huisartsgeneeskunde wordt mogelijk gemaakt door: 

 

 

Amgen, Bayer, Grünenthal, GSK, Tramedico 

Dermatologie Quiz 

 

 Johan Toonstra, dermatoloog n.p. 
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Regie over het levenseinde 

 

 Eva Bolt, huisarts & onderzoeker 
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