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LifeLines en de huisarts
Zomaar heel veel mensen op een rij
zetten, kun je daar wat mee?

Wenckebach Instituut
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Door de vergrijzing van de bevolking en de toenemende welvaart zal het aantal
chronische aandoeningen de komende jaren sterk stijgen. Dit levert zowel een druk op
voor de maatschappij als geheel als voor mensen met deze ziekten en hun naasten.
Hierdoor ontstaat de noodzaak effectieve preventie- en behandelmethoden voor deze
aandoeningen te ontwikkelen.

programma

LifeLines en de huisarts

Chronische ziekten zoals astma, diabetes of nierziekten ontstaan vaak door een complex
samenspel van factoren. De centrale vraag is waarom de ene patiënt al relatief vroeg in
het leven een chronische ziekte ontwikkelt en de andere tot op hoge leeftijd vitaal blijft.
De precieze rol van de afzonderlijke factoren en hun interactie zijn alleen te begrijpen
door langdurig te kijken naar tal van levens- en gezondheidsaspecten bij een groot
cohort. Dit is wat LifeLines doet.
Het doel van het LifeLines-onderzoek is om 165.000 personen uit drie generaties
minimaal dertig jaar lang te onderzoeken op tal van levens- en gezondheidsaspecten. De
deelnemers worden eens in de vijf jaar opgeroepen voor een onderzoek. De uitgebreide
anamnese, het lichamelijk en aanvullend onderzoek worden geanonimiseerd opgeslagen.
De informatie gaat ook naar de huisarts en dit biedt u de mogelijkheid om een
preventieconsult aan de patiënt aan te bieden.
Tijdens de presentaties op deze nascholing komen diverse aspecten van het LifeLinesonderzoek aan de orde: van genetica tot de waarde van angst- en depressieonderzoek en
het ECG.
We nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen en met elkaar in gesprek te
gaan!
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Let op: eenmalig gewijzigde aanvangstijd!
17.30

Ontvangst met stamppotbuffet

18.15

Opening
Bruce Wolffenbuttel, voorzitter

18.20

Het belang van LifeLines
Ronald Stolk

18.40

Genetische resultaten in LifeLines
Harold Snieder

19.00

De psychologie van LifeLines
Judith Rosmalen

19.20

Het ElectroCardioGram:
een Lastige Levenslijn
Rudolf de Boer

19.40

Pauze

20.10

Respons en Representativiteit
Salome Scholtens

20.30

Titel presentatie volgt
Marjolein Berger

20.50

Ervaringen uit de praktijk
Alef Rutgers

21.05

Vragen/discussie
o.l.v. Bruce Wolffenbuttel

21.30

Afsluiting en borrel
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Organisatie
Wenckebach Instituut, UMCG Postgraduate
School of Medicine, in samenwerking met
LifeLines.
Doelgroep
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde,
praktijkondersteuners, aios vanuit genoemde
vakgebieden en andere geïnteresseerde
zorgprofessionals.
Accreditatie
Het programma is geaccrediteerd door het
CvAH, Verenso, en de NVAVG met 3 punten.
Accreditatie van het programma is aangevraagd
bij het VSR.
Plaats
De refereeravond vindt plaats in het UMCG.
Ontvangst: Personeelsrestaurant
Programma: Blauwe Zaal
(intern UMCG-adres: Winkelstraat 1, begane
grond).

Parkeren/Openbaar vervoer
U kunt de auto parkeren in Parkeergarage
Noord, bereikbaar via de Antonius Deusinglaan
(betaald parkeren; wij verstrekken alléén voor
deze parkeergarage kortingskaarten). Van
daaruit volgt u de bewegwijzering naar 'Ingang
UMCG'. Maakt u gebruik van het openbaar
vervoer raadpleeg dan wwww.9292.nl.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via onze website www.
wenckebachinstituut.nl. Deelname is gratis.
U ontvangt geen bevestiging van inschrijving.
Meer informatie
Wenckebach Instituut
UMCG Postgraduate School of Medicine
(t) 050 - 36 10003
(e) paog@umcg.nl

Wenckebach Instituut, Hanzeplein 1, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen. Het Wenckebach Instituut is onderdeel van
het Universitair Medisch Centrum Groningen en richt zich op de ontwikkeling en opleiding van zorgprofessionals.
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