
           Programma JNIV congres 
Geniaal op zaal - 9 maart 2023 
- Een vliegende start op zaal - 

 

Locatie: Van der Valk - Utrecht (Winthontlaan 4-6) 
 
09.00u  Welcome on board! 

JNIV commissie Geniaal op Zaal 

 
09.15u  Als de tijd vliegt: Wat je niet leert in je opleiding 

Martine Timmermans, Oprichter “Take Care” coaching en auteur van “Handboek van basisarts 
naar medisch specialist’ 

 
10.00u  Duurzaamheid: wat je nog meer kunt doen behalve minder vliegen 

Dr. Nicole Hundfeld, ziekenhuisapotheker in het EMC en voorzitter van het landelijk netwerk 
Groene IC 

 

10.45u  Pauze 
 
11.00u  Workshopronde 1 (keuze uit onderstaande workshops) 
 

Workshop 1. Een veilige vlucht vertrekt en eindigt met een goede connectie 
Dr. Rozemarijn van Bruchem- van Visser, internist-ouderengeneeskunde 

Workshop 2. Kunst van het denken, thinking fast and slow. 
Dr. Huibert Ponsen, internist-intensivist 

 

12.00u  Lunch 

 
13.00u  Workshopronde 2 (keuze uit onderstaande workshops) 

 
Workshop 3. Verboden aan boord: breedspectrum antibiotica?  
Dr. Niekie Spoorenberg, internist-infectioloog 

Workshop 4. Als je patiënt ze ziet vliegen 
Dr. Charlotte Nijskens, internist-ouderengeneeskunde 

 

14.00u  Pauze 
 
14.15u  Workshopronde 3 (keuze uit onderstaande workshops) 
  Workshop 5. Te water!  

Prof. dr. Bob Zietse, internist-nefroloog 

  Workshop 6. Als het bloed komt aanvliegen  
Dr. Jarom Heijmans, internist-hematoloog 

 

15.15u  Pauze 
 
15.30u  Kunst en vliegwerk in de dienst 

Dr. Tom Wouters, internist acute geneeskunde. Werkzaam in het Albert Schweitzerziekenhuis 
en ervaringsdeskundige als het gaat om pragmatisch inzetten van je kennis bij acute 
hulpvragen 

 
16:15u  Afsluiting 

  



Omschrijving workshops  
 
Workshop 1: Een veilige vlucht vertrekt en eindigt met een goede connectie 
Dr. Rozemarijn van Bruchem- van Visser, internist-ouderengeneeskunde 

Geregeld worden we geconfronteerd met patiënten in hun laatste levensfase. Hoe kun je ze de beste 
zorg bieden, als behandeling niet meer gericht is op genezen. Hiervoor is een goede connectie met 
patiënten en naasten een pré, wie is de persoon achter de patiënt? In deze workshop leer je meer 
over waardevolle palliatieve zorg. 
 
Workshop 2: Kunst van het denken, thinking fast and slow 
Dr. Huibert Ponsen, internist-intensivist 
Bij iedere presentatie van een patiënt op de SEH/afdeling/polikliniek is wel in meer of mindere mate 
een differentiaal diagnostisch dilemma aan te wijzen. Wat maakt dat iemand kiest voor een bepaalde 
route? Welke manier van denken, bewust en onbewust, gebruik je om tot een diagnose te komen? 
Welke factoren beïnvloeden je manier van denken en ben je je hier bewust van? Er worden een 
aantal waargebeurde casussen besproken om te leren waarom er gekozen is voor een bepaald 
beleid en hoe cognitieve valkuilen vermeden kunnen worden.  
 
Workshop 3: Verboden aan boord: breedspectrum antibiotica?  
Dr. Niekie Spoorenberg, internist-infectioloog 
Je hebt besloten dat je antibiotica gaat starten. Je bent al trots dat je van tevoren bloedkweken hebt 
laten afnemen. Maar hoe maak je de keuze uit het antibiotica arsenaal dat je tot je beschikking hebt? 
Welke verwekkers verwacht je bij een bepaald infectiefocus en hoe zat het ook al weer met die 
verschillende antibiotica groepen? Hoe ga je om met de toename van antibiotica resistentie? Met 
deze workshop maak je een verdiepingsslag in je antibiotica en infectie kennis. 
 
Workshop 4: Als je patiënt ze ziet vliegen 
Dr. Charlotte Nijskens, internist-ouderengeneeskunde 

Op zaal zorgen delirante patiënten regelmatig voor consternatie, niet altijd zonder gevaar voor hun 
eigen veiligheid. Doe je er goed aan om haldol voor te schrijven bij de onrustige patiënt en hoeveel is 
genoeg? Wanneer doe je er goed aan om naast medicamenteuze therapie ook de 
vrijheidsbeperkende interventies in te zetten. Tijdens deze workshop krijg je praktische handvatten 
om en tips om een delier te diagnosticeren, behandelen en voorkomen zodat we ook onze delirante 
patiënten veilig houden op zaal.  
 
Workshop 5: Te water!  
Prof. dr. Bob Zietse, internist-nefroloog 

Je supervisor zegt nog even aan het einde van jullie overleg: “En geef hem ook een beetje infuus”. Je 
hangt op en denkt: wat nu? Keuzestress! Je favoriete elektrolyten en ook de mineralen die je iets 
minder aantrekkelijk vindt, komen om de hoek kijken. Hoe maak je een keuze voor je infuusbeleid? 
Hoe zorg je voor de juiste water en zout balans bij jouw patiënt? De verschillende infuus 
modaliteiten en de belangrijkste elektrolytstoornissen komen tijdens deze workshop aan bod. 
 
Workshop 6: Als het bloed komt aanvliegen.  
Dr. Jarom Heijmans, internist-hematoloog 
Tijdens de dienst belt de verpleging. ‘Moet deze patiënt vanavond echt nog een bloedtransfusie 
krijgen?’. Je denkt vliegensvlug, hoe zat het ook alweer, wanneer is er een indicatie? Je stelt de 
indicatie en geeft opdracht om deze te geven. Een uurtje later word je teruggebeld: ‘Patiënt voelt zich 
wat benauwd en heeft koorts’. Is er sprake van een complicatie van de bloedtransfusie en hoe te 
handelen?  
 


