
 

Uitnodiging Blooming 
: benauwd aan zee 

 

10 mei 2023 
 

 

 

Inschrijving en accreditatie 

U kunt zich aanmelden via de website van OLVG. 

Accreditatie wordt aangevraagd voor huisartsen. 

Locatie 

Zilt aan Zee 

Kennemerstrand 174 

1976 GA IJmuiden 

 
  



: over Blooming 

Ook in 2022 organiseert OLVG weer een ‘Blooming’, een themabijeenkomst 

voor specialisten en huisartsen verbonden aan OLVG. Zoals u van ons 

gewend bent, duurt deze bijeenkomst 1 dag. Dit keer is de locatie Zilt aan Zee in IJmuiden. 

 

Thema 

Het thema is dit jaar ‘Dyspnoe’. Tijdens deze dag behandelen we dit onderwerp in de 

breedste zin van het woord. De longartsen, cardiologen en sportartsen zorgen voor de 

inhoud die natuurlijk samen met huisartsen wordt voorbereid. 

 

Gratis deelname 

We hopen deze dag met zoveel mogelijk huisartsen en specialisten door te 

brengen en rekenen op ongeveer 50 deelnemers. Ook vinden we het 

belangrijk dat er voldoende tijd is voor informeel contact. Om die redenen zijn de 

scholingsuren beperkt en is deelname gratis. Vanzelfsprekend wordt accreditatie 

aangevraagd. 

 

Gezamenlijk busvervoer 

Voor vervoer wordt gezorgd. Om 8.00 uur ‘s ochtends vertrekken we gezamenlijk 

met een bus vanaf de parkeerplaats van OLVG, locatie West. De bus brengt u 

daar ’s avonds ook weer terug. Parkeren in IJmuiden is niet gratis.  

 

Aanmelden en meer informatie 

Uw aanmelding ontvangen wij graag voor 20 april via het aanmeldingsformulier. Voor 

vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Accountmanager eerste lijn Marieke Poel via 

m.poel@olvg.nl. 

  



Programma 

Dagvoorzitters Herre Reesink, longarts en Huib Leijssen, huisarts 

 

8.45 - 9.15 Ontvangst en koffie 

 

9.15 - 9.30 Dagvoorzitters 

Opening 

 

9.30 - 11.00 

 

 

 

11.00 - 11.30  

Wat is dyspnoe 

door Bob van den Berg, longarts, Petra van Pol, 

cardioloog en Myrthe Beekhuis, sportarts 

 

Pauze 

 

11.30 - 12.30 Dyspnoe hartfalen 

Petra van Pol, cardioloog 

 

12.30 - 14.00 Lunch en tijd voor een strandwandeling 

 

14.00 - 15.00 Dyspnoe en sport 

Door Myrthe Beekhuis, sportarts 

 

15.00 - 16.00 

 

 

16.00 - 17.00 

Astma/COPD 

Door Bob vd Berg/ Herre Reesink 

 

Rol van eHealth bij de begeleiding van patiënten met 

astma, COPD en hartfalen    

Door Paul Bresser en Petra van Pol 

 

Vanaf 17.00 

 

18.00  

Borrel  

 

Diner en pubquiz 

 


