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Over Boerhaave cursussen Voor uw agenda

De totale kosten bedragen voor huisartsen, 
artsen verstandelijk gehandicapten en 
specialisten ouderengeneeskunde 5 285,-. 
De totale kosten bedagen voor nurse practi-
tioners en physician assistants 5 200,-.

Locatie: NH Conferentiecentrum Koningshof, 
Locht 117, 5504 RM  Veldhoven
 
Arts-assistenten kunnen in aanmerking komen 
voor een gereduceerd tarief van: 5 200,-.

Inschrijven en betalen kan via onze website 
www.boerhaavenet.nl

Directoraat Onderwijs en Opleidingen
Afdeling Bij- en Nascholing
Postbus 9600, Postzone V0-P, 
2300 RC  Leiden

Bezoekadres
LUMC, gebouw 3
Hippocratespad 23, 2333 ZD  Leiden

T 071 526 8500
F 071 526 8255
E boerhaavenet@lumc.nl
www.boerhaavenet.nl

Het Leids Universitair Medisch Centrum 
verzorgt met de Boerhaave cursussen ruim  
200 geaccrediteerde postacademische 
nascholingsactiviteiten per jaar. De nascho-
ling richt zich op verschillende doelgroepen: 
huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, 
medisch specialisten, (medisch) wetenschap-
pelijk onderzoekers, assistenten in opleiding 
tot specialist (AIOS) en promovendi.  
Ook organiseert het LUMC nascholing voor 
verpleegkundigen en medisch ondersteunende 
beroepen. Kenmerkend voor onze nascholing 
is dat nieuwe wetenschappelijke inzichten 
worden gecombineerd met casuïstiek, 
interactieve onderwijsmethoden en nieuwe 
media (e-learning, stemkastjes).

10 juni 2010 Psychiatrie
23 september 2010  Vorderingen in de 

verpleeghuis- 
geneeskunde 

7 oktober 2010  Medisch Ethische  
Casuïstiek 

18 november 2010 Neurologie 
9/10 december 2010  Vorderingen en praktijk 

(40 jaar!)

Uw adresgegevens zijn afkomstig van uw beroeps-
vereniging of van Pharbase. Indien u geen prijs stelt op 
aankondigingen van Boerhaave cursussen, kunt u een 
e-mailbericht sturen naar boerhaavenet@lumc.nl. 
Graag met vermelding van uw specialisme.  
Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde e-mailadres 
sturen en naar uw beroepsvereniging, cq. Pharbase.

Kosten, locatie en inschrijven Contactgegevens

www.boerhaavenet.nl

2 september 2010
Veldhoven
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08.45 Registratie en koffie

  Voorzitter: mw.dr. A.J. Dolmans, 
huisarts, LUMC

09.30  Welkom 
 mw.dr. A.J. Dolmans

09.35   Kliniek van gepigmenteerde laesies
  mw.prof.dr. W. Bergman, dermatoloog, 

LUMC

10.00  Melanoom: Kliniek en overzicht 
richtlijn

  mw.dr. N.A. Kukutsch, dermatoloog, 
LUMC

10.20 Inleiding dermatoscopie 
  mw.dr. N.A. Kukutsch

10.45 Koffiepauze

11.15  Dermatoscopie: stap 1 en kenmerken 
van niet melanocytaire laesies 

  mw.prof.dr. L. Brochez, dermatoloog, 
Academisch Ziekenhuis, Gent, België

12.00  Dermatoscopie: stap 2, 7 point 
checklist

  mw.prof.dr. W. Bergman

12.45 Lunchpauze

13.30 Dermatoscopie: aanvullende criteria
  mw.dr. N.A. Kukutsch 

14.15  Dermatoscopie: oefening 
met stemkastjes

  mw.prof.dr. W. Bergman

15.00  Afsluiting 
  mw.dr. A.J. Dolmans

Cursusinhoud
De dermatoscopie is een recente aanwinst  
in de klinische dermatologie. Het is een 
niet-invasieve diagnostische methode die  
de klinische accuratesse verbetert, zoals is 
aangetoond in enkele meta-analysen.  
De Landelijke Richtlijn Melanoom 2005 bevat 
de aanbeveling voor dermatologen zich te 
bekwamen in de dermatoscopie, mede omdat 
gebleken is dat de diagnostische accuratesse 
alleen toeneemt bij clinici die een formele 
training hebben gehad in de dermatoscopie. 
Dermatoscopie is een aanvullende techniek  
op de blote-oog diagnostiek. 
De cursus zal beginnen met twee voordrachten 
over blote-oog diagnostiek van gepigmen-
teerde laesies om de deelnemers op gelijk 
uitgangsniveau te brengen en bij de dermato-
scopische bespreking sneller door te kunnen 
werken. De cursus is bedoeld als een praktische 
training. 
Het programma eindigt om 15.00 uur.  
Na de cursus krijgt u 4 weken de tijd om thuis  
verder te oefenen d.m.v. een ca. 2 uur durend 
e-learningprogramma (geaccrediteerd met  
2 punten). 
Aan de cursus is een pre- en posttoets 
verbonden. Deze toetsen leveren elk  
1 accreditatiepunt op.

Cursuscommissie
De cursuscommissie bestaat uit mw. prof.dr. 
W. Bergman (dermatoloog, LUMC), mw. dr. 
N.A. Kukutsch (dermatoloog, LUMC), mw. dr. 
A.J. Dolmans (huisarts, LUMC) en P.B. Iserief, 
(specialist ouderengeneeskunde, Florence, 
locatie Westhoff, Rijswijk).

Doelgroepen
De cursus is bestemd voor huisartsen, 
specialisten ouderengeneeskunde en voor hen 
die in opleiding zijn voor deze specialismen, 
artsen verstandelijk gehandicapten, nurse 
practitioners en physician assistants.

Accreditatie CvAH: 8 punten
Accreditatie Verenso: 8 punten
Accreditatie NVAVG: 8 punten 
Accreditatie V&VN: 8 punten
Accreditatie NAPA: 8 punten

(4 punten voor de cursus, 2 punten voor de 
E-learning, 1 punt voor- en 1 punt natoets).

ProgrammaCursusinhoud, cursuscommissie & doelgroepen

www.boerhaavenet.nl
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