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Het tweede DHSG symposium over de diagnostiek en behandeling van
primaire, secundaire en tertiaire hyperparathyreoïdie en hypoparathyreoïdie.
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Tweede Nederlandse bijschildkliersymposium
Het tweede DHSG symposium over de diagnostiek en behandeling van
primaire, secundaire en tertiaire hyperparathyreoïdie en hypoparathyreoïdie.

Op 16 juni 2022 zal het 2e Nederlands Bijschildkliersymposium van de DHSG plaatsvinden bij
Buitenplaats Kameryck, dichtbij Utrecht!

Het symposium zal in het teken staan van de huidige stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en
uitdagingen met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van hypo- en hyperparathyreoïdie.
De dag zal verdeeld worden in 2 delen: tijdens het ochtendprogramma zullen we ons focussen op
hypoparathyreoïdie. In de middag zullen lezingen gegeven worden over hyperparathyreoïdie.
Accreditatie van alle betrokken beroepsverenigingen (NVvH, NIV en NVNG) is aangevraagd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@dutchparathyroid.nl.

We kijken er naar uit jullie allen te zien op 16 juni!

Programma 2e Nederlands Bijschildkliersymposium 16-06-2022
09:30 – 10:00 Registratie
10.00 – 10.05 Opening door dr. A.F. Engelsman, chirurg, AMC.
Ochtendsessie:
Voorzitters: dr. T.M. van Ginhoven, chirurg, EMC.
dr. N. Appelman-Dijkstra, internist-endocrinoloog, LUMC.
Hypoparathyreoïdie
10.05 – 10.50 Key note speaker (dr. M. Almquist)
10.50 – 11.10 Surgical tools in preventing hypoparathyroidism (M.E. Noltes)
11.10 – 11.30 Current status in the Netherlands; HARRIE‐study + PTH‐study (I. Loncar)
11.30 – 11.50 Pearls en pitfalls: hungry bone / gastric bypass (dr. M.A. Lips)
11.50 – 12.10 Use of recombinant PTH/NatparMonitor (dr. N. Appelman-Dijkstra)
12.10 – 12.30 Debat: Verschillen in definities
12.30 – 13.45 Lunch
Middagsessie
Voorzitters: prof. dr. S. Kruijff, chirurg, UMCG.
prof. dr. L. Vogt, internist-nefroloog, AMC.
Hyperparathyreoïdie
13:45 – 14.30 Key note speaker (dr. W.Y. van der Plas)
14.30 – 14.50 A patients experience (M. Kaijer)
14:50– 15:20 Break
15:20 – 15.40 Imaging of primary hyperparathyroidism (dr. A. H. Brouwers)
15.40 – 16.40 Debat: Drie casussen over bijschildklierproblematiek
16:40 – 18:00 Borrel na afloop

