Webinar NVR nascholing Reumatologie 5 oktober 2020
Fertiliteit en seksuele problematiek bij reumatologische aandoeningen.

Seksualiteit en intimiteit zijn belangrijke onderdelen van het dagelijks leven en dragen bij aan de
kwaliteit van leven. Maar hoe beïnvloedt de problematiek, gerelateerd aan het ziektebeeld, het
liefdesleven en een eventuele kinderwens van een patiënt?
Tijdens deze webinar delen dr. Radboud Dolhain, dr. Esther Nijhuis en dr. Jack Beck de laatste
inzichten met betrekking tot kinderwens en de seksuele problematiek bij vrouwen en mannen met
reumatologische aandoeningen. Welke zijn de fysieke/farmacologische effecten op seksualiteit en
fertiliteit en hoe adresseer je deze tijdens het spreekuur?

Leerdoelen:
-

Je leert dat een chronische ziekte (en de behandeling daarvan) effect hebben op de
seksualiteit en fertiliteit van de patiënt.
Je leert waarom het belangrijk is om seksualiteit bespreekbaar te maken bij mensen met een
chronische ziekte.
Je leert hoe je de seksuele anamnese integreert in je anamnese.
Je leert dat RA bij mannen een multifactoriële erectiestoornis kan geven.
Je leert welke tips en tricks je zelf kan geven aan een patiënt met seksuele problemen.
Je leert wanneer je door moet verwijzen en waar naartoe.
Je leert dat patiënten op de website sickandsex.nl verder informatie en hulp kunnen krijgen
bij hun seksuele problemen.

Sprekers:













dr. J.J.H. Beck, uroloog, St Antonius, Nieuwegein
dr. K. Bevers, reumatoloog, St. Maartenskliniek, Nijmegen
dr. R. Bos, reumatoloog, Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden
dr. I.E.M. Bultink, reumatoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
dr. R.J.E.M. Dolhain, reumatoloog, ErasmusMC, Rotterdam
prof. dr. T.W.J. Huizinga, reumatoloog, LUMC, Leiden
dr. F.A. Koopman, reumatoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
prof. dr. W.F. Lems, reumatoloog, Amsterdam UMC, Amsterdam
dr. E. Nijhuis, seksuoloog, Nij Smellinghe Ziekenhuis, Drachten
dr. M.S. Ramiro, reumatoloog, LUMC, Leiden
dr. A.W. Visser, reumatoloog, LUMC, Leiden
dr. M. Yüksel, reumatoloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam

Programma:
18.45 Binnenkomst ZOOM in het digitale ontmoetingsplein
19.00 Welkom
19.05 Uitleg Zoom en toelichting programma door moderator
19.10

Kinderwens bij mannen met een reumatologische aandoening (dr. Radboud Dolhain)

19.25 Q&A aan dr. Radboud Dolhain via Chat
19.30 Verdieping in break-out rooms.
Hoe ga je om met medicatie bij mannen met een kinderwens?
19.45 Laatste vragen aan dr. Radboud Dolhain n.a.v. van de verdieping in de Chat
19.50 Seksuele problematiek bij vrouwen met reumatologische aandoeningen (dr. Esther Nijhuis)
20.05 Q&A aan Dr. Esther Nijhuis via Chat

20.10 Pauze

20.15 Sponsor break-outs: Hoe ervaar jij fertiliteitsissues en seksuele problematieken in de praktijk
en hoe kan de farmaceut je ondersteunen?
20.25 Seksuele problematiek bij mannen met reumatologische aandoeningen (dr. Jack Beck)
20.40 Q&A aan dr. Jack Beck via Chat
20.45 Verdieping onderwerp Jack Beck en Esther Nijhuis in break-out rooms
Hoe gaat het bespreekbaar maken van seksuele problematiek bij mannen en vrouwen in de
spreekkamer?
21.05 Afsluiting Webinar
21.10 Digitale borrel

