
 
  

    

 

 

 
 

 
 

Maandag 9 maart 2015  

16.45  22.00 uur 
HagaZiekenhuis locatie Leyweg 

 
U wordt van harte uitgenodigd voor ons lustrumsymposium over chronische nierschade. 

In dit symposium staat 10 jaar Haagse Nieren centraal.  
Het programma is regiobreed en multidisciplinair voorbereid en bedoeld voor huisartsen, specialisten 

ouderengeneeskunde, diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners uit de gehele Haagse regio. 
Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde.  

Aan diabetesverpleegkundigen en praktijkondersteuners zal een certificaat worden uitgereikt.  

 
AANMELDEN 

 

                                
                    

      

https://docs.google.com/forms/d/1sn4b3ROOkAqAXEAIbUbHks3EF_PWB8DHlZZEBoHULy8/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1sn4b3ROOkAqAXEAIbUbHks3EF_PWB8DHlZZEBoHULy8/viewform?usp=send_form


 
  

 
 
 
 
Programma 
16.45 uur Inloop en registratie 
17.00 uur Aanvang buffet in het restaurant 
17.30 uur Koffie en standbezoek sponsoren in de foyer van het Auditorium 
18.15 uur Opening  
 Margreet Asselman, diabetesverpleegkundige, werkgroeplid van het eerste uur 
18.20 uur Haagse Nieren 2.0 
 Irene van der Meer, internist-nefroloog HagaZiekenhuis 
18.45 uur Tien jaar Haagse Nieren 
 Marc Groeneveld, internist-nefroloog MCHaaglanden 
19.10 uur PAUZE en standbezoek sponsoren in de foyer van het Auditorium 
19.30 uur Workshop deel 1 
20.30 uur Workshop deel 2 
21.30 uur Plenaire afsluiting in het Auditorium 
 Thijs Backus, huisarts 
Ter afsluiting een borrel in de foyer van het Auditorium. 

 
Workshops 
1. Chronische nierschade bij ouderen – waar liggen de grenzen? 

Marjolijn van Buren, nefroloog HagaZiekenhuis en Richard Starmans, kaderarts ouderengeneeskunde 
 

2. Behandeling diabetes mellitus bij gevorderde chronische nierschade 
Gabe van Essen, nefroloog HagaZiekenhuis, Aris Prins, apotheker en  
Mirjam Timmerman, kaderarts diabetes mellitus 

 
3. Etnische factoren bij behandeling van diabetes mellitus en hypertensie 

Oanh Thang, nefroloog MCHaaglanden en Ravee Rambharose, kaderarts hart- en vaatziekten 
 

4. Help, mijn patiënt dialyseert! Huisartsgeneeskunde bij dialysepatiënten 
Prataap Chandie Shaw, nefroloog MCHaaglanden en Thijs Backus, huisarts 

 
5. Obesitas, nierschade en beleid na gastric bypass 

Irene van der Meer, nefroloog HagaZiekenhuis en Greetje Velema, huisarts 
 

6. Nierfunctiebehoud bij nierfalen op hoge leeftijd 
Yvo Sijpkens, nefroloog Bronovo en Mariëtte Makkink, huisarts 

 
Praktische informatie 
Inschrijven:  www.transmuralezorg.nl onder ‘Agenda’ of volg de link  AANMELDEN. 
  Aanmelding is noodzakelijk. U ontvangt een bevestiging per e-mail. 
Kosten:  Deelname kost 25,-. Op de dag zelf kunt u dit bedrag pinnen. 
Locatie:  HagaZiekenhuis, locatie Leyweg, Leyweg 275, 2545 CH Den Haag 
Routebeschrijving: www.hagaziekenhuis.nl 
Informatie:  Natascha Dijksman, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.:  
  e-mail natascha.dijksman@transmuralezorg.nl of tel. 070-7000077.  

 
 

WIJ REKENEN OP UW KOMST! 

                  
 
Het symposium wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de sponsoren. 

http://www.transmuralezorg.nl/
https://docs.google.com/forms/d/1sn4b3ROOkAqAXEAIbUbHks3EF_PWB8DHlZZEBoHULy8/viewform?usp=send_form
https://www.hagaziekenhuis.nl/over-hagaziekenhuis/locatie-leyweg.aspx
mailto:natascha.dijksman@transmuralezorg.nl

