
Samen voor zorg
HUISARTSENSYMPOSIUM 

14-11-2019 ASSEN & 
28-11-2019 LEEUWARDEN

UITNODIGING

VOOR MEER INFORMATIE: 
WWW.CERTE.NL/HUISARTSENSYMPOSIUM2019 



CERTE, IZORE EN HAL FRIESLAND ORGANISEREN SAMEN 
EEN SYMPOSIUM VOOR HUISARTSEN IN NOORD-NEDERLAND 
Door onze krachten te bundelen, hebben we een prachtig programma kunnen opstellen. 
Graag praten wij u bij over onze visie op de rol van de diagnostiek in de zorgketen, nu en 
in de toekomst. Ook nemen wij u mee in ontwikkelingen met betrekking tot vaccinaties in 
de regio. Beide onderwerpen komen zowel in Assen als in Leeuwarden plenair aan de 
orde.
 
Komt u naar het symposium in Assen, dan kunt u vervolgens twee praktijkgerichte 
workshops kiezen. Komt u naar het symposium in Leeuwarden, dan kunt u één workshop 
kiezen en krijgt u een rondleiding over het vernieuwde laboratorium.
 
Graag tot ziens.

DATA EN LOCATIES

Donderdag 14 november: Van der Valk Hotel Assen (Balkenweg 1)
Donderdag 28 november: Medisch Centrum Leeuwarden (Henri Dunantweg 2)

AANMELDEN/ACCREDITATIE

De kosten voor dit symposium bedragen € 70,-, hiervoor ontvangt u een factuur. 
Wij hebben plek voor een beperkt aantal deelnemers. Aanmelden voor het symposium 
kan tot uiterlijk 4 november 2019 via de website: www.certe.nl/huisartsensymposium2019. 
Hier vindt u meer informatie en kunt u uw voorkeur voor de workshops aangeven. 
Accreditatie is aangevraagd.

PROGRAMMA

17:30 uur  Ontvangst met een koud/warm buffet
18.00 uur Opening door dagvoorzitter
 • Assen: door Tineke Slagter-Roukema
 • Leeuwarden: door Rein Steenstra 
18.10 uur Huisarts en Diagnostiek
 • Assen: door Rein Steenstra (huisarts en directeur   
  huisartsenlaboratorium Certe) 
 • Leeuwarden: door Bart Maats (huisarts en voorzitter FHV)
18.40 uur Vaccinaties
 • Assen: door Barbara Kesztyüs (arts-microbioloog) 
 • Leeuwarden: door Jan Weel (arts-microbioloog)
19.10 uur Pauze
19.25-20.20 uur Workshopronde 1 (of rondleiding MCL)
20.25-21.20 uur Workshopronde 2 (of rondleiding MCL)
21.25 uur Plenaire afronding en conclusies
21.30 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje

Assen
Uit onderstaande workshops kunt u twee kiezen:
1. Farmogenetica in de eerstelijn 

Door Jelmer van Zanden (klinisch chemicus) en Bert Tent (huisarts)
2. Delier 

Door Ramses Kemperman (klinisch chemicus) en Jantine Knol (kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde)

3. Recidiverende urineweginfecties 
Door Astrid Bielefeld (arts-microbioloog)

 
Leeuwarden
In plaats van twee workshops biedt het programma in Leeuwarden één workshop en een 
rondleiding over het vernieuwde laboratorium aan door onze klinisch chemici.
Uit onderstaande workshops kunt u één kiezen:
1. Farmogenetica in de eerstelijn 

Door Jelmer van Zanden (klinisch chemicus) en Marjan Hoexum (huisarts)
2. Delier 

Door Ramses Kemperman (klinisch chemicus) en Corrie Jongsma (kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde)


