
Symposium Gastro-oesofageale 
Reflux en Dyspepsie

Dinsdag 24 april 2018
17.45 tot 21.30 uur
Alrijne Ziekenhuis Leiden



Inleiding
Graag nodigen wij u uit voor het symposium gastro-oesofageale reflux en 
dyspepsie. Reflux en dyspepsie behoren tot de meest voorkomende gastro-
intestinale aandoeningen die MDL-artsen en huisartsen in hun dagelijkse 
praktijk tegenkomen. U kunt hierbij aan het volgende denken: 

• De uitdaging om onderscheid te maken tussen twee categorieën 
 ‘bovenbuiksklachten’. 
• Wat is de plaats van een gastroduodenoscopie bij het stellen van de 
 diagnose? 
• De laatste jaren is een groot deel van de medicamenteuze behandel-
 opties in een kritisch daglicht komen te staan vanwege de mogelijke 
 bijwerkingen op lange termijn (denk aan protonpompremmers, 
 dopamine-antagonisten).
• De belangstelling neemt toe voor andere behandelopties zoals operatief 
 ingrijpen (anti-reflux chirurgie). Voor wie is dat een adequaat, veilig en 
 betaalbaar alternatief?

Als regionaal reflux expertisecentrum brengen wij u graag op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Het symposium is bedoeld 
voor huisartsen, internisten, MDL-artsen, chirurgen en arts-assistenten (i.o). 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft twee accreditatiepunten 
toegekend. Het symposium is niet gesponsord. 

Locatie 
Auditorium van Alrijne Ziekenhuis Leiden, Houtlaan 55, 2334 CK Leiden

Kosten 
Wij vragen u om een bijdrage voor dit symposium. Het inschrijfgeld is 
€80,- voor specialisten en huisartsen, en €40,- voor arts-assistenten (i.o). 
U kunt dit bedrag overmaken op NL22 ABNA 0462 9278 14 ten name van 
Alrijne Zorggroep, onder vermelding van uw naam en ‘Reflux symposium 
1582000’.

Aanmelden
U kunt zich tot 10 april 2018 inschrijven voor dit symposium via 
www.alrijne.nl/symposiumrefluxendyspepsie. Schrijft u zich tijdig in, 
want het aantal plaatsen is beperkt. 

Programma
17.45 uur  Inloop met buffet, 
 restaurant Alrijne Ziekenhuis Leiden

18.45 - 19.00   Introductie en opening  
  dr. Marja Ho-Dac - Pannekeet, 
 lid raad van bestuur Alrijne Zorggroep 

19.00 - 19.30   ‘Maagklachten’ in de huisartspraktijk
  prof. dr. Mattijs Numans: hoogleraar en 
 hoofd afdeling huisartsgeneeskunde, LUMC.

19.30 - 19.50   Dyspepsie: pathofysiologie en diagnostiek   
  prof. dr. Andre Smout: emeritus hoogleraar neurogastro- 
 enterologie en motiliteit, AMC.

19.50 - 20.10  Reflux/regurgitatie/ructus: pathofysiologie en diagnostiek. 
  dr. Cees Clemens: MDL-arts Alrijne Ziekenhuis met gastro-
 intestinale motiliteit en reflux als aandachtsgebied.

20.10 - 20.30   Pauze

20.30 - 20.50  Medicamenteuze behandeling reflux en dyspepsie 
 (o.a. PPI-bijwerkingen)
  prof. dr. Andre Smout

20.50 - 21.10  Chirurgische behandelopties 
  dr. Willem Hueting: MDL-chirurg Alrijne Ziekenhuis met 
 laparoscopische anti-reflux chirurgie als aandachtsgebied.

21.10 - 21.20   De Refluxpoli - wanneer en wie verwijzen? 
  drs. Hilde Slingerland: MDL-arts Alrijne Ziekenhuis met 
 gastro-intestinale motiliteit en reflux als aandachtsgebied.
     
21.20 - 21.30  Paneldiscussie en afsluiting


