Uitnodiging Interactieve samenkomst: Hoofdpijn, pluis of niet
pluis? 15 mei 2013
Beste Hanny Schulten,
Woensdag 15 mei 2013 in Bunnik
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de Wagro Midden Nederland. Het is
met name gericht op niet-gevestigde huisartsen, maar iedereen is van harte welkom!
Als start zal het Wagro-bestuur de huidige stand van zaken bespreken en natuurlijk vragen van de
achterban beantwoorden.
Sprekers
Liesbeth van der Jagt, senior wetenschappelijk medewerker en manager Scholing van het NHG
licht het cursusaanbod van het NHG en de toekomstplannen toe en wil graag de wensen van jonge
huisartsen voor nascholing inventariseren.
Dr. Hans Carpay, neuroloog en hoofdpijnspecialist in de Tergooiziekenhuizen neemt deze
avond de nascholing voor zijn rekening. Het zal gaan over de acute ernstige hoofdpijn zoals
bijvoorbeeld SAB en hoe dan te handelen. Verder de angst van iedere huisarts: een hersentumor
missen; handvatten voor de herkenning hiervan. Migraine: de nieuwste inzichten. En tot slot het
onderwerp ‘Hoofdpijn bij kinderen’.
Het geeft een mooie dynamiek als deelnemers vooraf, of anders ter plekke casuïstiek willen
inbrengen voor een interactief samenzijn. Bij de bevestiging zal je daarom worden gevraagd om
casuïstiek aan te leveren per email.
Programma
19.00 Inloop met soep met broodjes
19.30 Wagro/NHG
20.00 Dr. Carpay, neuroloog: theorie en casuïstiek.
21.30 Borrel

Datum
Woensdag 15 mei 2013
Tijdstip
19:00 – 21:30 uur
Locatie
Locatie 78, Burg. Van der Weijerstraat 78, 3981 EK Bunnik
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid en de locatie is goed bereikbaar met het openbaar
vervoer.
Accreditatie
2 punten.
Kosten
Huisartsen: € 25,- en aios € 15,-.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met academie@lhv.nl, tel: (030) 282 37 23

Aanmelden Starterscafé

Met vriendelijke groet,
Namens de Wagro Midden-Nederland
Mariska Albracht-van der Linden, Maartje van Doormaal-Suntjens, Carine Westerweel

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van
toepassing.

