
Vrienden Punt 
voor Parkinson 
 

 
Prijs 
De kosten voor deze cursus bedragen 150 euro per persoon. 
 
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer:  
NL66 INGB 0007340762   
t.n.v. Stichting Vrienden van Punt voor Parkinson. 

 

Hoe kunt u inschrijven 
Inschrijven kan t/m maandag 11 september via info@puntvoorparkinson.nl 
Het maximum aantal deelnemers is 40. 

 

Accreditatie 

De cursus is geaccrediteerd voor neurologen en Parkinsonverpleegkundigen 
 

Sprekers 
Prof.dr. Teus van Laar, neuroloog/klin farmacoloog UMCG 
Drs. Elien Steendam, bewegingswetenschapper/PA UMCG 
Drs. Job Oldenziel, radioloog UMCG 
Martje Drent, MSc VS UMCG 
Drs. Mirjam van Kesteren, neuroloog Isala  
Dr. Barbera van Harten, neuroloog MCL 
Dr. Klaas van der Linde, MDL arts MCL 

  

Over Punt voor Parkinson 
Punt voor Parkinson is een specialistisch centrum voor mensen 
met de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme in 
Groningen. Het doel is om patiënten de beste zorg te kunnen 
bieden vanuit één locatie, waarbij we maximale samenwerking 
en integratie nastreven met alle zorgverleners in de regio. 

 

Contactgegevens en Locatie 
Punt voor Parkinson 
Schaaksport 100-102 
9728 PG Groningen 
050-207 21 30 
info@puntvoorparkinson.nl       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Masterclass Duodopa 

Vrijdag 15 september 2017 

Punt voor Parkinson Groningen 

 

 

http://puntvoorparkinson.nl 

Prijs, locatie en inschrijven Accreditatie, sprekers en 

contact  
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mailto:info@puntvoorparkinson.nl


 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte collega, 
 
Graag wil ik u uitnodigen voor de ‘Masterclass Duodopa’, die bedoeld is 
voor  neurologen, Parkinsonverpleegkundigen en alle andere  professionals, 
die regelmatig te maken hebben met patiënten met een gevorderde ziekte 
van Parkinson, en daarbij overwegen om de patiënt zelf in te stellen op 
Duodopa (levodopa-carbidopa intestinale gel (LCIG)), danwel patiënten voor 
deze behandeling te verwijzen naar een centrum waar dit regelmatig 
gedaan wordt. 
 
Tijdens deze cursus krijgt u een update van alle klinische data over deze 
behandeling, waarbij vooral de effectiviteit en bijwerkingen centraal zullen 
staan. Daarnaast zal er ruim aandacht worden besteed aan de selectie van 
mogelijk geschikte patiënten, waarbij uiteraard de afwegingen ten opzichte 
van andere  ‘advanced therapies’ aan bod zal komen.  
 
De cursus zal ook ruim aandacht besteden aan allerlei praktische zaken 
rondom de behandeling met Duodopa, zoals ‘troubleshooting’ van drain-
gerelateerde problemen, verzorging van de PEG-J toegang en de T-port en 
de samenwerking met een GE-team. 
 
Wij hopen u op 15 September a.s. te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de medeorganisatoren 
Dr. Barbera van Harten, neuroloog MCL 
Drs. Mirjam van Kesteren, neuroloog Isala kliniek 
 
Prof.dr. Teus van Laar, neuroloog UMCG  
 
 
Bezoek onze website: www.vriendenpvp. 

 
 
 
 
 
 
  9:30 uur  Ontvangst  
 
10.00 uur Introductie LCIG   

Teus van Laar    
10.15 uur  Korte en lange termijn effectiviteit van de LCIG  

Barbera van Harten 
 
11:00 uur  Pauze 
 
11:30 uur Bijwerkingen en trouble shooting   

Mirjam van Kesteren 
12.15 uur Indicatiestelling en positionering 

Teus van Laar  
 

13:00 uur  Lunch 
 
14:00 uur PEG-J plaatsing 

Klaas van der Linde 
14:30 uur T-port plaatsing  

Job Oldenziel 
15:00 uur T-port follow-up  

Elien Steendam 
 
15:15 uur Pauze 

 
15:30 uur Hands-on training 

Martje Drent  
16:00 uur  Casuïstiek   

Allen 
 
17:00 uur  Afsluiting en borrel 

           Programma            Inleiding  


