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Bijschrijving GAIA punten: 

Wij zorgen ervoor dat de nascholingspunten van deelnemers aan het Webinar in hun 

persoonlijke GAIA-dossier worden bijgeschreven.  

Als het niet mogelijk is om uw nascholingspunten in te voeren in GAIA, ontvangt u een 

certificaat van deelname. De punten kunnen pas worden bijgeschreven als het gehele 

Webinar is gevolgd en de toets vragen voldoende zijn beantwoord (>70 %). 

CGR richtlijnen / BIG registratie: 

Deze uitnodiging is uitsluitend bedoeld voor beroepsbeoefenaren (conform CGR  

richtlijnen) welke BIG geregistreerd zijn. 

Organisatie Webinar: 

Het Webinar wordt georganiseerd door dr. Jeroen J.J. Bucx namens stichting 

Heart2movE, en dr. Rienk Rienks namens de Nederlandse Vereniging voor Duikge-

neeskunde. 

Doelgroep: 

Leden van de N.V.D., sympathisanten van stichting Heart2movE, cardiologen (i.o.), 

duik-artsen (i.o.), sportartsen (i.o.) en andere belangstellenden. 

Deelname kosten Webinar: 

Leden van de NVD kunnen kosteloos aan het Webinar deelnemen. Als u geen lid van 

de NVD bent, kost deelname aan het Webinar € 40. Als u lid wilt worden van de NVD en 

aan het Webinar wilt deelnemen kost dat € 90. U bent dan gedurende 2021 voor een 

gereduceerd (55% korting) tarief lid van de NVD. Met ingang van 2022 bent u het nor-

male bedrag (i.c. € 90) voor het lidmaatschap verschuldigd. 

Aanmelding Webinar: 

Zowel leden als niet-leden van de N.V.D. kunnen zich via https://bit.ly/land-zee-lucht 

voor deelname aanmelden. Leden van de N.V.D. ontvangen een code die zij bij inschrij-

ving gebruiken zodat zij zonder kosten op de deelnemerslijst komen te staan. 

Sponsoring: 

 

https://bit.ly/land-zee-lucht


Met veel genoegen nodigen wij U hierbij uit om op donderdagavond 28 januari 2021 

deel te nemen aan het 1e wetenschappelijk Webinar “te Land, ter Zee en in de Lucht“, 

dat door de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde gezamenlijk met stichting 

Heart2movE georganiseerd zal worden voor de leden van de N.V.D., voor cardiologen 

(i.o.), sportartsen (i.o.), anesthesiologen, thoraxchirurgen en andere geïnteresseerden. 

Stichting Heart2movE heeft tot doel om kennis uitwisseling op het raakvlak tussen  

cardiologie en sportgeneeskunde te bevorderen. Op 10 januari 2020 heeft stichting 

Heart2movE haar laatste wetenschappelijk symposium “te Land, ter Zee en in de Lucht“ 

georganiseerd. Inmiddels is dit jaarlijkse symposium een begrip, zowel voor cardiologen 

als sportartsen. Ook dit jaar konden we ruim 50 deelnemers verwelkomen. Om organi-

satorische redenen is besloten om dit symposium voortaan samen met de N.V.D. te 

plannen en te organiseren. Vanwege COVID-19 zal dat dit jaar in de vorm van een 

Webinar plaatsvinden. We hopen dat u daar net als voorgaande jaren enthousiast aan 

deel wilt nemen. 

Tegen de achtergrond hiervan hebben we 2 sprekers bereid gevonden om aandacht te 

besteden aan aspecten van COVID-19. Collega Buikema (cardioloog) zal in zijn voor-

dracht ingaan op de uitgebreide en schadelijke effecten van dit virus op het hart.  

Collega Komdeur (sportarts) geeft u praktische adviezen over de voorzorgen, die  

noodzakelijk zijn als u COVID-19 patiënten op uw polikliniek wilt ontvangen.  

Beide sprekers zullen het ook hebben over hervatting van sporten en duiken. 

De collega’s Buwalda (anesthesioloog) en Frijters (vliegerarts) zullen de extreme effec-

ten van hypoxie op het lichaam onder water en in de lucht met u bespreken. 

Wij denken dat u door deze interessante voordrachten inzicht krijgt in het patroon van 

adaptatie van het hart onder extreme omstandigheden. Daarnaast wordt u geïnfor-

meerd over een tweetal belangrijke en voor de praktijk relevante facetten van de om-

gang met COVID-19 patiënten. 

Net als in voorgaande jaren, zullen de voorzitters Cramer en de Vaan de sprekers intro-

duceren en zorg dragen voor beantwoording van vragen, die u naar aanleiding van de 

voordrachten wilt stellen. 

Graag verwelkomen we u op donderdagavond 28 januari 2021 vanaf 19.00 uur en  

wensen u een informatief en onderhoudend Webinar toe. 

 

Jeroen J.J. Bucx, secretaris stichting H2M 

Rienk Rienks, voorzitter N.V.D. 

Stichting Heart2movE en Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde 

1e Wetenschappelijke Webinar “te Land, ter Zee en in de Lucht” 

Donderdagavond 28 januari 2021. 

 

Agenda: 

 

Inloggen              vanaf 19.00 uur 

Webinar  19.30 uur - 21.30 uur 

Q&A  21.30 uur - 21.45 uur 

Afsluiting 21.45 uur 

 

Dagvoorzitters: 

drs. M.H.H. de Vaan, cardioloog en dr. M.J.M. Cramer, cardioloog 

 

Gastsprekers en onderwerpen: 

M. Buwalda Hypoxie onder water; 

E. Frijters Hypoxie in de lucht; 

J.W. Buikema Cardiale gevolgen van COVID-19 infectie en hervatting sporten; 

P. Komdeur  Onderzoek COVID-19 patiënt. Voorzorgen en sport hervatting; 

 

Dagvoorzitters en sprekers (alfabetisch): 

drs. J.W. Buikema, cardioloog, juniorstaflid, afdeling Cardiologie, UMC Utrecht 

drs. M. Buwalda, anesthesioloog en duikerarts, Medical & Educational Services, Odijk 

dr. M.J.M. Cramer, cardioloog, afdeling cardiologie, UMC Utrecht 

drs. E. Frijters, vliegerarts, Centrum Mens en Luchtvaart, Soesterberg 

drs. P. Komdeur, sportarts, Partner TeamNL, Sportmedisch centrum Papendal, Arnhem 

drs. M.H.H. de Vaan, cardioloog. Admiraal de Ruyter Zh Goes / Erasmus MC Rotterdam 
 
Accreditatie: 

Bij de N.V.V.C. (Nederlandse Vereniging voor Cardiologie) is accreditatie voor 2 CME / 

GAIA punten aangevraagd. Zoals bekend kunnen leden van een wetenschappelijke ver-

eniging deelnemen aan geaccrediteerd onderwijs van een andere wetenschappelijk ver-

eniging. De hiermee verworven punten worden toegevoegd aan het portfolio van  

betrokkene, onder voorwaarde dat deze punten niet meer dan 20% van het totale aantal 

GAIA punten vertegenwoordigen. 

 


