Symposium Diabeteszorg
voor allochtone Nederlanders
22.11.2012 de Doelen Rotterdam
Op donderdag 22 november 2012 organiseert
de Jan P.G. van Ooijen Stichting in de Doelen in
Rotterdam het symposium Diabeteszorg voor
allochtone Nederlanders. Het is de tweede keer
dat er een groot landelijk symposium plaatsvindt over dit thema. Het eerste symposium van
de Jan P.G. van Ooijen Stichting was in oktober
2003 in de RAI in Amsterdam, bezocht door
meer dan negenhonderd deelnemers. Sindsdien
hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan!
Het aantal Nederlanders van
allochtone afkomst neemt toe
en zij wonen allang niet meer
alleen in de randstad. Binnen
de medische en farmaceutische
wetenschap is veel vooruitgang
geboekt. En, last but not least, in
de afgelopen jaren is steeds meer
ervaring opgebouwd in de zorg
voor allochtone diabetespatiënten.
Het is tijd om opnieuw ervaringen
te delen en kennis uit te dragen.
Daarom organiseert de Jan P.G. van
Ooijen Stichting nu dit tweede grote
landelijke symposium. Op deze
dag kunt u zich op de hoogte laten
brengen van de meest actuele stand
van zaken in de diabeteszorg voor
allochtone Nederlanders.

Programma en aanmelding

Voor wie?

Het symposium richt zich op iedereen die
beroepshalve te maken heeft met diabeteszorg aan allochtone Nederlanders, zoals
diabetesverpleegkundigen, diëtisten,
praktijkondersteuners, doktersassistenten,
podotherapeuten, huisartsen, internisten,
kinderartsen, oogartsen en bedrijfsartsen.
De ervaring leert dat ook kaderleden van
de DVN belangstelling hebben.
   

Accreditatie

Programma
09.00 – 09.30 uur
Ontvangst en bezoek informatiemarkt
Voorzitters
E.W. Meesters,
internist Slotervaartziekenhuis, Amsterdam
prof.dr. B.J.C. Middelkoop,
hoogleraar Public health LUMC, Leiden
09.30 – 09.50 uur
Opening door K. Arib, Tweede Kamerlid PvdA
09.50 – 10.50 uur
Thema ‘Zorg en Ziektebeleving’
Wat is anders en hoe pak je het aan?
Depressie bij diabetes
prof.dr. F. Pouwer, hoogleraar Psychosomatic research in
diabetes mellitus, Universiteit Tilburg



Transculturele zorg
F. Salihi-Malki,
nurse practitioner Slotervaartziekenhuis, Amsterdam



10.50 – 11.30 uur
Koffiepauze en bezoek informatiemarkt
11.30 – 13.00 uur
Thema ‘Kinderen en zwangeren’
Wat is anders en hoe pak je het aan?
Organisatie van diabeteszorg voor allochtone kinderen
dr. H.J. Aanstoot, kinderarts Diabeter, Rotterdam



Begeleiding van allochtone kinderen met diabetes
drs. R. Koolen, klinisch psycholoog VUmc en Slotervaart
ziekenhuis, Amsterdam



Het belang van vroeg-diagnostiek en begeleiding
van allochtone zwangere vrouwen met diabetes
dr. H.W. de Valk, internist UMC Utrecht



13.00 – 14.00 uur
Lunch en bezoek informatiemarkt

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
 EADV, de beroepsorganisatie voor
diabeteszorgverleners
 Kwaliteitsregister V&V  
 Nederlandse Vereniging van
DoktersAssistenten
 Nederlandse Vereniging van Diëtisten
(Stichting ADAP)
 Accreditatie Bureau Algemene Nascholing
(huisartsen, specialisten, sociaal-geneeskundigen)
 Nederlandse Vereniging van
PraktijkOndersteuners

Kosten

De kosten van deelname zijn € 115,– p.p.
Bij voorinschrijving vóór 15 oktober 2012
geldt een korting en bedraagt de toegangsprijs € 95,–.

Inlichtingen en aanmelden

Meer inlichtingen over het programma en
inschrijven: www.janvanooijen.nl.
Inschrijving uitsluitend elektronisch en met
iDEAL betaling. Via de website of e-mail kunt
u ook vragen stellen, of opmerkingen sturen.

De Jan P.G. van Ooijen Stichting is genoemd
naar Jan Peter Gijsbert van Ooijen (19362000), die jarenlang onder meer directeur
was van de Diabetesvereniging Nederland
(DVN) en coördinator van de Nederlandse
Diabetes Federatie (NDF). Doel van de Jan
P.G. van Ooijen Stichting is het bevorderen
van de medisch-maatschappelijke positie
van allochtone mensen met diabetes. De Jan
P.G. van Ooijen Stichting is lid van de NDF,
de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt.

Bestuur van de Jan P.G. van Ooijen Stichting
 Barend Middelkoop, voorzitter
 Fred de Jong, secretaris
 Eelco Meesters, penningmeester
 Nel Geelhoed-Duijvestijn, bestuurslid

Het symposium wordt financieel mede
mogelijk gemaakt door:
 AstraZeneca BV | Bristol-Myers Squibb BV
 Boehringer Ingelheim en Lilly Diabetes
 LifeScan
 Medtronic
 MSD
 Novartis
 Novo Nordisk BV
 Sanofi Diabetes

14.00 – 15.45 uur
Thema ‘Praktische tips voor de dagelijkse praktijk’
Voorlichting via de apotheek
drs. L.M. Maduro,
apotheker Kring apotheek Calandria, Den Haag



Diabetes, medicatie en ramadan
M. Ahdi,
arts-onderzoeker Slotervaartziekenhuis, Amsterdam



Wat is mening van de allochtone mens met diabetes zelf?
dr. P.H.L.M. Geelhoed-Duijvestijn,
internist Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag



16.00 – 16.45 uur  
Napraten op de informatiemarkt

Symposium Diabeteszorg
voor allochtone Nederlanders
22.11.2012 de Doelen Rotterdam

Fotografie en vormgeving: Herbschleb & Slebos

15.45 – 16.00 uur
Afsluiting

Het symposium Diabeteszorg voor allochtone
Nederlanders wordt georganiseerd door de
Jan P.G. van Ooijen Stichting
Stadhoudersplein 26a
3039 ER Rotterdam
E vanooijenstichting@telfort.nl   
T 010 4660094 / 06 53302042
W www.janvanooijen.nl

