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We starten met een presentatie over een onderzoek naar het afbouwen van onnodig gebruik van 
inhalatiecorticosteroïden bij COPD. De waarde van inhalatiecorticosteroïden (ICS) bij de behandeling van 
COPD staat namelijk nog altijd ter discussie. 
 
Er is momenteel een duidelijke omslag in de behandeling van longkanker. Immunotherapie is daar een 
voorbeeld van. U hoort wat dit inhoudt en voor welke patiënten deze behandeling geschikt is. En wat voor 
u met name van belang is: wat zijn de bijwerkingen waarmee de patiënt te maken kan krijgen en welke 
adviezen kunt u als huisarts aan deze patiënten geven. Daarnaast zien we veel nieuwe behandelingen voor 
patiënten met longkanker en DNA-mutaties. Door moleculaire diagnostiek kunnen we ‘personalised 
medicine’ introduceren met grote gevolgen voor patiënten met longkanker. 
  
Tuberculose (tbc) is een zeer oude ziekte en komt nog erg veel voor in de wereld. Afhankelijk van de 
samenstelling van de praktijk ziet de huisarts ook in Nederland patiënten met tuberculose. Wanneer moet 
je als huisarts de diagnose tbc overwegen? Het feit dat er soms al gescreend is, sluit tbc niet uit. Ook jaren 
na binnenkomst in Nederland kan de ziekte tot uiting komen. En de therapie kan nog wel eens voor 
problemen zorgen, waardoor de huisarts een belangrijke rol hierin kan spelen. 
 
Tot slot krijgt u een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de behandeling van en nieuwe medicatie bij 
astma en COPD. We hopen u hiermee een interessante en leerzame avond aan te bieden! 
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