
Secretariaat Bedrijfsartsen kring Oost en Verzekeringsartsen in de regio  
Bereikbaar alleen per email: kringoost@live.nl  
 
 
Nijmegen, 26 augustus 2019 
 
 
Betreft: Uitnodiging voor de 3e kringbijeenkomst in 2019 
 
 
Beste Collega, 
 
De wetenschappelijke commissie van de bedrijfsartsenkring en verzekeringsartsen in de regio Oost 
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de derde kringbijeenkomst in 2019. 
 
De titel van deze bijeenkomst luidt: 
 
Bariatrische chirurgie en arbeid 
 
 
Datum:   Woensdag 18 september 2019 
Aanvang:   19.00 uur 
 
Locatie:   Van der Valk Hotel Nijmegen – Lent 
                 (de juiste zaal staat in de hal aangegeven) 
                Hertog Eduardplein 4 
                 6663 AN Nijmegen 
 
Op https://www.valknijmegen.nl/contact vindt u de routebeschrijving                             
                             
 

Over de spreker:  
Onze spreker van deze avond is Dr. Theo Aufenacker is sinds 2008 werkzaam bij Rijnstate & Vitalys 
kliniek tegen overgewicht. Daarvoor was hij van 2006 tot 2008 als chirurg werkzaam in het Canisius 
Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen om zich verder te bekwamen in de laparoscopische en 
gastro-intestinale chirurgie. In 1998 behaalde hij zijn artsexamen cum laude aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. Hij volgde de opleiding tot chirurg in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te 
Amsterdam en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) te Amsterdam. Hij is vanaf 1 januari 2006 als 
chirurg ingeschreven bij de Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC). 

In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) op het proefschrift "The 
Lichtenstein Inguinal Hernia Repair. Applicability, Antibiotic prophylaxis and complications". 

Speciale aandachtsgebieden: 
• Gastro-intestinale chirurgie/oncologie 
• Laparoscopische chirurgie 
• Buikwandchirurgie 
• Bariatrische chirurgie 

 
Rijnstate/Vitalys, Kliniek tegen overgewicht, is het grootste bariatrisch centrum van Nederland. 
Jaarlijks worden een kleine 1300 patiënten geopereerd. Er is een speciale expertise poli waar 
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multidisciplinaire post-bariatrische zorg geleverd wordt, i.s.m. MDL-artsen en internisten. Er zijn 
meerdere wetenschappelijke onderzoeken en promotietrajecten die de zorg stap voor stap 
verbeteren. Hiervoor zijn samenwerkingsverbanden met diverse universiteiten (Wageningen, 
Nijmegen, Utrecht, Amsterdam). Sinds 2019 is tevens een van de chirurgen als parttime hoogleraar 
(Prof. Dr. E.J. Hazebroek) werkzaam om de wetenschap verder te stroomlijnen. 
Voor meer informatie info@vitalys.nl of www.vitalys.nl 

 

Toelichting op de inhoud van deze bijeenkomst: 
In het verlengde van onze vorige scholing georganiseerd rond preventie en duurzame inzetbaarheid 
van werknemers hebben we nu als onderwerp secundaire preventie bariatrische chirurgie. De 
meeste onder ons zullen dit regelmatig tegenkomen, derhalve leek het ons een interessant 
onderwerp om eens nader bij stil te staan. 
Theo Aufenacker zal nader ingaan op de indicatie, de begeleiding, als ook het na traject, complicaties 
en beperkingen om rekening mee te houden bij onze advisering/beoordeling. 
Wij hopen dat dit onderwerp u allen boeit en dat dit een bijdrage levert om deze 
patiënten/medewerkers beter te kunnen begeleiden. Indien u specifieke vragen heeft, kunnen die bij 
de aanmelding gemaild worden, wij doen ze dan de spreker toekomen. Interactie tussen zaal en 
spreker wordt zeker gewaardeerd door de spreker. 

 

Leerdoelen voor bedrijfsartsen:  
Na afloop van deze nascholing:  
 
 Meer inzicht te verkrijgen in de indicaties voor bariatrische chirurgie, alsook bijwerkingen, 

complicaties en beperkingen die de behandeling geeft m.b.t. arbeidsinzetbaarheid.  
 
Leerdoelen voor verzekeringsartsen:  
Na afloop van deze nascholing:  
 
 Meer inzicht te verkrijgen in de indicaties voor bariatrische chirurgie, alsook bijwerkingen, 

complicaties en beperkingen die de behandeling geeft m.b.t. arbeidsinzetbaarheid.  
 
 
Het programma 
 
19.00 - 19.20 Aankomst en ontvangst 
 
19.20 - 19.30  Welkomstwoord en korte mededelingen door onze kringvoorzitter Han Backus 
 
19.30 - 20.30  Bariatrische chirurgie, algemeen voortraject, screening, de opties en uitkomsten   

Dr. Theo Aufenacker 
 
20.30 - 21.00 Pauze en ruimte voor sociale contacten 
 
21.00 - 21.55  Bariatrische chirurgie, complicaties, herstel en beperkingen in het werk (FML)  

Dr. Theo Aufenacker 
 
21.55 - 22.00 Afsluiting en napraten 
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Voorbereiding 
 
Aanbevolen literatuur: Deze komt tijdens de bijeenkomst zelf ter sprake. 
 
Deze avond wordt gesponsord door het UWV. 
Hiervoor onze bijzondere dank. 
 
 
Opmerking 1: Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein. 
(Info van der Valk: Wanneer u onze faciliteiten bezoekt en met de auto komt, kunt u deze kosteloos 
parkeren in onze eigen parkeergarage. Onze slagbomen werken op kentekenherkenning; vanaf het 
moment van inrijden kunt u vervolgens gedurende 2,5 uur vrij in - en uit rijden. Blijft u langer dan 2,5 
uur onze gast? Dan kunt u kosteloos een uitrijkaart ophalen bij onze receptiebalie. Parkeert u uw auto 
in onze garage terwijl u ons hotel niet bezoekt, dan kost een dagkaart € 15,00) 
 
Opmerking 2: SVP van tevoren even per email aanmelden via kringoost@Live.nl als u deze avond wilt 
bijwonen. Eventuele vragen kunt u ook van tevoren mailen naar dit emailadres. 
 
Opmerking 3: Voor deze bijeenkomst is 2 uur accreditatie toegekend. Raadpleeg ook onze website: 
Via www.nvab-online.nl  – Over de NVAB – Kringen – II kring oost  
Via google: kring oost (Niet: kring oost bedrijfsartsen) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Groenen, secretaris van het kringbestuur. 
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