
   
 
 
 
 
 

“Tekenbeet en ziekte van Lyme” 
 

“Nieuwe ontwikkelingen in de reumatologie; 
de HandScan” 

 
 
 
 

 
 
 
 

SCHOLINGSAVOND HUISARTSASSISTENTEN 

Datum : donderdag 19 april 2018 
Tijd : 17.30 - 20.30 uur 
Plaats : Piet Bonnema Auditorium MCL 

 
 



Tekenbeet en de ziekte van Lyme. 
Vaak wordt u als doktersassistente als eerste geconfronteerd met vragen over een tekenbeet en 
erythema migrans. Welke adviezen horen hierbij en wat is het beleid bij een erythema migrans of 
(vermoedelijke) tekenbeet met mogelijke besmetting met Borrelia burgdorferi. Ook algemene adviezen 
ter preventie van een tekenbeet komen aan bod. 

 
Nieuwe ontwikkelingen in de reumatologie; de HandScan. 
Ontsteking in een gewricht wordt gekenmerkt door roodheid, zwelling en warmte. De veranderingen 
worden allemaal veroorzaakt door verandering in de bloeddoorstroming in het gewricht. De HandScan 
is een niet-invasief beeldvormend systeem waarbij de bloeddoorstroming in het gewricht wordt 
gemeten door middel van diffuse optische transmissietechniek. 

 
Tijdens deze nascholing zullen de volgende onderwerpen worden besproken: 
- Presentaties van een tekenbeet en adviezen in de huisartsenpraktijk 
- Het Borrelia Kenniscentrum 
- Nieuwe ontwikkelingen in de reumatologie; de HandScan 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 

 
Aanmelden kan tot 16 april 2018 bij het MCC: Mccleeuwarden@ZNB.nl 

 
 
 

Programma 
 

17.30 uur Inloop met soep en broodjes 
 

18.00 uur Een tekenbeet in de huisartsenpraktijk 
Dhr. P. Bögels, huisarts St. Annaparochie 

 
18:20 uur Wat is het Lyme centrum 

Mw. A. van de Lageweg, verpleegkundig specialist MCL 
 

18.40 uur Casuïstiek m.b.t. de ziekte van Lyme 
Mw. A. Schilder, reumatoloog MCL 

 
19.00 uur Pauze 

 
19.15 uur Inleiding in de reumatologie 

Dhr. R. Bos, reumatoloog MCL 
 

19.30 uur Nieuwe ontwikkelingen: de HandScan 
Dhr. A. al Hasan, ANOIS reumatologie MCL 

 
20.30 uur Afsluiting 
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