
Programma ZGT wetenschapsdag – 7 oktober 2015 

 

8.30: Ontvangst met koffie en thee in de Twentezaal 

8.45: Opening door drs. A.A.M. Ruikes, lid Raad van Bestuur ZGT 

 

Ochtend voorzitter: Mw. Dr. I. van Tilborg, Klinisch psycholoog 

 

Genomineerden onderzoeksprijs 

9.00 – 9.20 Mw. F. Busger op Vollenbroek, coassistent  

Laboratoriumcontroles bij methotrexaatgebruik: dermatologie versus reumatologie 

9.20 – 9.40 Mw. A. Teunis, coassistent 

De Voorspellende waarde van Kellgren and Lawrence score bij het herstel na 

knieprothesiologie, in het OCON 

9.40 – 10.00 Mw. Drs. M. Lubbers, ANIOS heelkunde 

Preoperatieve chemoradiotherapie voor resectabel oesofaguscarcinoom: ervaringen 

van één ziekenhuis 

10.00 – 10.20 Mw. A. Davina, coassistent  

Hypomagnesiëmie in Diabetes Mellitus type 2; een rol voor protonpompremmers? 

10.20 – 10.40 Mw. E. Folbert, MANP, verpleegkundig specialist 

1 jaars mortaliteit en geassocieerde risicofactoren na heupfractuur; analyse van 

920 patiënten na geïntegreerde chirurgische geriatrische behandeling 

 

10.40 – 11.15: Pauze – koffie en thee in de Twentezaal 

 

11.15 – 12.30 : Parallelle sessies 

Workshops: 

1 – Hoe schrijf je een goede samenvatting? Dr. J. van Netten & Dr. Ir. P. van der Vet 

(overdrachtsruimte chirurgie; poli 1.8) 

2 – Hoe geef je een goede wetenschappelijke presentatie? Dr. A.J. Woittiez (Hagedoorn)  

 

Discussie sessie: (Mozaïek) 

Meten van kwaliteit en verbeteren van zorg  

Discussie onder leiding van Mw. Dr. M. Vermeer (klinisch epidemioloog) & Dhr. J. Posthuma 

(beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid) 

 

Met presentaties van: 
- Dhr. Drs. R. Pleijhuis,  AIOS interne geneeskunde / Dhr. Drs. K. Veldhuis, ANIOS interne 

geneeskunde – Evidencio, een tool om wetenschap te gebruiken in de dagelijkse zorg 
- Mw. Drs. N. Beudeker, ANIOS plastische chirurgie – Interne audit met prettige 

discussie; de funnel plot als middel voor kwaliteitstransparantie en –verbetering 
- Dhr. A. Rijsdijk, ambulance verpleegkundige Ambulance Oost – Patiënttevredenheid 

over de zorg verleend door de VS-az binnen de CHP’s Twente 
 

Wetenschappelijke voordrachten: (Twentezaal) 

11.15 – 11.30 Mw. C. van den Hoven, technisch geneeskundige i.o. 

De invloed van vermoeidheid op neuromusculaire activatie en daaropvolgende 

gewrichtshoeken bij langeafstand wielrennen 

11.30 – 11.45 Drs. B. Oudelaar, ANIOS orthopedie 

Tendinitis Calcarea van de rotator cuff: een gerandomiseerd, gecontroleerd 

onderzoek naar het effect van Platelet-rich Plasma als adjuvante therapie bij 

barbotage  

11.45 – 12.00 Mw. Drs. C. Gant, promovenda UMCG 

Hoog aldosteron is geassocieerd met een groter therapie-effect van diuretica en 

natriumrestrictie in chronische nierziektepatiënten met proteïnurie – een post hoc 

analyse  

 



12.00 – 12.15 Drs. P. van den Berg, promovendus UT 

Fotoakoestische beeldvorming bij reumatoïde artritis 

12.15 – 12.30  Mw. W. van Kampen, coassistent 

Diabetische perifere neuropathie – de prevalentie en potentiële risicofactoren in 

diabetes mellitus type 2 

 

12.30 – 13.45: Lunch in de Twentezaal 

 

Middag voorzitter: Mw. Drs. E. Engel-Dettmers, ziekenhuisapotheker 

 

13.45 – 15.00 : Parallelle sessies 

Workshops: 

1 – Hoe schrijf je een goede samenvatting? Dr. J. van Netten & Dr. Ir. P. van der Vet 

(overdrachtsruimte chirurgie; poli 1.8) 

2 – Hoe geef je een goede wetenschappelijke presentatie? Dr. A.J. Woittiez (Hagedoorn)  

 

Discussie sessie: (Mozaïek) 

Meten van kwaliteit en verbeteren van zorg  

Discussie onder leiding van Mw. Dr. M. Vermeer (klinisch epidemioloog) & Dhr. J. Posthuma 

(beleidsadviseur kwaliteit en veiligheid) 

 

Met presentaties van: 
- Dhr. Drs. R. Pleijhuis,  AIOS interne geneeskunde / Dhr. Drs. K. Veldhuis, ANIOS interne 

geneeskunde – Evidencio, een tool om wetenschap te gebruiken in de dagelijkse zorg 
- Mw. Jolanda Theisens, dialyse en palliatief verpleegkundige – Op weg naar pro actieve 

palliatieve zorg binnen ZGT 
- Mw. Drs. A. Huis in ’t Veld, ANIOS orthopedie – Case report: weke delen calcificaties 

rond de elleboog; denk aan systemische sclerose! 
 

Wetenschappelijke voordrachten: (Twentezaal) 

13.45 – 14.00 Mw. Ir. O. Schenk, promovenda UT 

Digitale Subtractie om Bot Erosie bij Reumatoïde Artritis te Visualiseren 

14.00 – 14.15 Mw. E. Sieders, masterstudent gezondheidswetenschappen 

De kosteneffectiviteit van monitoring strategieën bij psoriasis en artritis psoriatica 

patiënten behandeld met Methotrexaat 

14.15 – 14.30 Mw. Drs. J. Zwaferink, promovenda AMC 

Het effect van random vibraties op gevoel in de voeten en balans bij patiënten met 

diabetische neuropathie 

14.30 – 14.45 Mw. S. van Huizen, coassistent 

De associatie van lood met proteïnurie in patiënten gediagnosticeerd met diabetes 

mellitus type 2.  

14.45 – 15.00 Drs. R. Scheer, AIOS heelkunde 

  Crurale percutane transluminale angioplastie in ischemische diabetische voetulcers 

  

15.00 – 15.30: Pauze – koffie en thee in de Twentezaal 

 

Keynote  

15.30 – 16.30 Prof. Dr. P. de Leeuw, hoofdredacteur NTVG 

  De relatie tussen de dagelijkse klinische praktijk en wetenschappelijke publicaties 

 

16.30: Prijsuitreiking en borrel 


