
   
 
 
 
 
 
 
  
Minisymposium Overgewicht 
Voor huisartsen, praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, diëtisten, 
eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten, verpleegkundig 
specialisten en andere belangstellenden 

 
 
 
Donderdag 12 maart 2015 

  
 
 
Hampshire Hotel – Plaza Groningen 
 
 
 
 
 
 
Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. 

    

  



 
Inleiding 
Overgewicht is een veelvoorkomend probleem in onze obesogene 
samenleving, die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen.  
Er zijn verschillende typen eters: emotie-, extern- en lijngerichte eters,  
die allemaal hun eigen valkuilen hebben. Ons lichaamsgewicht is voor  
30-70% erfelijk bepaald. Dit zijn volgens het RIVM, in een notendop, de 
drie factoren (sociologisch, psychologisch en genetisch) van de huidige 
obesitas epidemie. Terwijl ons erfelijk materiaal niet is veranderd, is 
obesitas de laatste decennia sterk toegenomen. Hoe kan het toch dat 
mensen niet afvallen? En wat zijn de medische consequenties van 
overgewicht, zoals slaapstoornissen? Wanneer is er plaats voor 
bariatrische chirurgie?  
 
Dit zijn de onderwerpen die door een drietal inspirerende sprekers aan de 
orde zullen komen tijdens het minisymposium Overgewicht, geïnitieerd 
door het diabetesteam en het Slaapcentrum van het Martini Ziekenhuis en 
het Centrum voor Obesitas Nederland in Leeuwarden. 
 
Inhoud 
• Eerste hulp bij afvallen. Waarom mensen niet afvallen. 
• Bariatrie – een maagoperatie voor overgewicht. 
• Slaapproblemen bij overgewicht. 

 
Doelstelling 
Het geven van handzame richtlijnen bij de behandeling van obesitas en 
van volwassenen, waarbij een met overgewicht samenhangende 
comorbiditeit (zoals diabetes mellitus type 2 of slaapapneu) is vastgesteld. 
 
Voor Groninger zorgverleners is relevant dat de inhoud van deze scholing 
aansluit bij het transmuraal beleid van de GHC voor Diabetes Mellitus II. 



 
Programma 
17.30 uur Ontvangst met soep en broodjes 
 
18.15 uur Opening door Klaas Hoogenberg, internist-endocrinoloog 

Martini Ziekenhuis 
 
18.25 uur Eerste hulp bij afvallen. Waarom mensen niet afvallen. 

Frank van Berkum, internist Ziekenhuisgroep Twente 
 

19.10 uur Koffie-/theepauze 
 
19.40 uur Bariatrie - een maagoperatie voor overgewicht 

Marloes Emous, bariatrisch chirurg Medisch Centrum 
Leeuwarden  

 
20.35 uur Slaapproblemen bij overgewicht. Wanneer kun je denken 

aan een slaapapneusyndroom en wat is daaraan te doen? 
  Sebastiaan Vroegop, longarts Martini Ziekenhuis 
 
21.20 uur Afsluitend woord door Klaas Hoogenberg 

 
21.30 uur Einde 
 
Elke presentatie wordt gevolgd door een paneldiscussie.  
Moderatoren: Klaas Hoogenberg en Karin van Tol, internisten Martini 
Ziekenhuis 
 
  



 
Naam nascholing: Minisymposium Overgewicht  
 

Datum: Donderdag 12 maart 2015 
 

Tijd: 18.15-21.30 uur (ontvangst vanaf 17.30 uur  
met soep en broodjes) 

 

Doelgroepen: Huisartsen, praktijkondersteuners/-
verpleegkundigen, diëtisten, 
eerstelijnspsychologen, fysiotherapeuten,  
verpleegkundig specialisten en andere 
belangstellenden 

  
Organisatie: ELANN i.s.m. SCEM 
 

Locatie:  Hampshire Hotel – Plaza Groningen, Laan 
Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen  

 

Accreditatie: 3 punten worden aangevraagd voor huisartsen, 
praktijkondersteuners/-verpleegkundigen, 
diëtisten, eerstelijnspsychologen, 
fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten 

Prijs: € 85,- 
 
Aanmelding:  Vóór 19 februari 2015 via www.elann-

nascholingen.nl 
 
Inlichtingen: ELANN t.a.v. Karen Diephuis 

℡ : 050-3666442 

� : k.diephuis@elann.nl 
 
 
De annuleringsvoorwaarden vindt u op onze website. 


