Geaccrediteerde onlinecursus
“Proctologische en bekkenbodemaandoeningen in de huisartsenpraktijk”
Waarom deze cursus?

Inhoud van de cursus

Wie is Edgar Furnée?

Hoewel proctologische en bekkenbodemaandoeningen veel voorkomen in de huisartsenpraktijk, worden deze mede door de locatie vaak
als een lastig probleem ervaren. Veel anale
klachten zijn echter met relatief eenvoudige
interventies te verhelpen én het is één van de
meest dankbare patiëntencategoriën. Daarnaast
kunnen door meer kennis en extra handvatten
bij de behandeling van proctologische en
bekkenbodemaandoeningen verwijzingen naar
de tweede lijn worden voorkomen.

In deze cursus leert u de verschillende proctologische en
bekkenbodemaandoeningen herkennen en onderscheiden én
wat u deze patiënten in de huisartsenpraktijk kunt bieden.
Daarnaast
worden
de
diagnostische
en
behandelmogelijkheden in de tweede lijn besproken.

Sinds ruim vijf jaar ben ik

De onderwerpen die worden besproken
o
o
o
o
o
o

Cursusdata 2022 (19.00 - 21.30u)
o

Dinsdag 12 april 2022

o

Donderdag 5 mei 2022

o

Donderdag 16 juni 2022

o

Nieuwe data: https://zorg-en-onderwijs-coloproctologie.nl

De cursus is online te volgen en duurt circa 2.5 uur. Het
maximaal aantal deelnemers per cursus bedraagt 10, zodat er
voldoende mogelijkheid is voor interactie en vragen.
Er zijn ook mogelijkheden om de cursus fysiek in een (HOED)
praktijk te organiseren voor de geaffilieerde huisartsen.
Website: https://zorg-en-onderwijs-coloproctologie.nl

o
o

Hemorroïden, skintags (marisken) en fissura ani
Peri-anale pijnsyndromen en peri-anal jeuk (pruritis ani)
Peri-anale abcessen en fistels (fistula ani)
Sinus pilonidalis en peri-anale hidradenitis suppurativa
Condylomata acuminata
Incontinentia alvi
Rectumprolaps en obstructief defecatie syndroom
Spastische dikke darm, obstipatie en slow transit colon

algemeen

en

colorectaal

chirurg in het UMC Groningen
en de Keizer Kliniek in Assen.
Ik

ben

gespecialiseerd

in

proctologische aandoeningen
en

afwijkingen

bekkenbodem.

van

de

Daarnaast

ben ik docent aan de Hanze
hogeschool te Groningen en
CME-redacteur bij het NTvG.
Ik

heb

deze

cursus

ontwikkeld, omdat ik in de
praktijk

merkte

dat

huisartsen het soms lastig
Vragen, aanmelden, kosten en accreditatie
Indien u vragen heeft of zich wilt aanmelden voor deze cursus
kunt u een mail sturen naar Coloproctologie@outlook.com
(bij aanmelding graag in de mail uw naam, naam en adres van
de praktijk en uw BIG-nummer vermelden). Aanmelden kan ook
via de website https://zorg-en-onderwijs-coloproctologie.nl. De
kosten voor de cursus bedragen €75. De cursus is via het
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG
geaccrediteerd met 3 nascholingspunten.
E-mail: coloproctologie@outlook.com

vinden

om

patiënten

met

proctologische aandoeningen
adequaat
en te

te

diagnosticeren

behandelen. Ik hoop

van harte dat deze cursus
kan

bijdragen

categorie

om

patiënten

deze
naast

optimaal ook met plezier te
behandelen!
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