
 

 

 

 

 
 

 

9de NOORDERLUCHT SYMPOSIUM – Landgoed De Uitkijk in Hellendoorn 

14 oktober 2021 

Na de  afwezigheid van  vorig jaar organiseren we dit jaar gelukkig alweer het 9de Noorderlucht 

symposium, dit keer op Landgoed de Uitkijk in Hellendoorn. Het symposium biedt weer een 

gevarieerd programma onder de titel: 

  

 

 

 



 

 

Op deze dag zullen de  nieuwe GINA Guidelines worden besproken: waarom veranderen als we 

het toch goed doen? Is dat wel zo? Met extra aandacht voor transitie.  

Daarnaast zullen de relatie tussen groene groente en luchtweginfecties, de nieuwste 

ontwikkelingen rond BPD, en de zin of onzin van chronische bronchitis bij kinderen voor u 

gepresenteerd worden. Aan het einde van de dag bent u een stuk wijzer, èn heeft u ook uw 

sociale contacten weer eens kunnen verstevigen. 

Mocht Corona roet in het eten gooien , dan zal het symposium digitaal uitgevoerd worden. 

Wij gaan van het positieve uit en we zien u graag op 14 oktober in Hellendoorn! 

 

Stichting NOORDERLUCHT 
Alwin Brouwer  
Naomi Reijmerink   
Eric de Groot, penningmeester 
Boony Thio, secretaris  
Brigitte Willemse, voorzitter  

 
Locatie: Landgoed De Uitkijk, Hellendoornsebergweg 8 , 7447 PA Hellendoorn 
Informatie en contact via  
Website (informatie): www.kinderallergieenastmacentrum.nl 
Email: noorderluchtsymposium@gmail.com 
 
Kosten van dit symposium, incl . lunch en afsluitende borrel, bedragen €175,- 
 
Inschrijving kan door: 

1.  een email te sturen met de gegevens (naam, functie, ziekenhuis, dieetwensen en BIG nummer) naar 
noorderluchtsymposium@gmail.com 

 èn 
2. de bijdrage over te maken op bankrekening NL70 INGB 0005984533 op naam van Stichting 

Noorderlucht onder vermelding Noorderlucht Symposium 2021.  

Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling. 
 
De Stichting NOORDERLUCHT ontvangt geen sponsoring. 
  
Accreditatie is aangevraagd bij de NVK en V&VN Longverpleegkundigen.   
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PROGRAMMA  
 8.30-9.00  Ontvangst 

 

9.00-10.20  Workshop 1:   

Gewijzigde GINA Guidelines en transitie; brengen de nieuwe aanpassingen de kinderarts en 

longarts dichter bij elkaar? 

Sprekers: 

Bennie Reitsma, longarts Nij Smellinghe ziekenhuis, Drachten 

Alwin Brouwer, kinderarts Nij Smellinghe ziekenhuis, Drachten 

 

10.20-10.50         Koffie 

 

10.50-12.10        Workshop 2:  

Recidiverende BLW Infecties: tijd voor een groen overzicht… 
Sprekers: 
Rienus Doedens, kinderarts-infectioloog Martiniziekenhuis, Groningen 

Ellen vd Gaag, kinderarts ZGT, Hengelo 

 

12.10-13.30  Lunch 

  

13.30-14.50      Workshop 3:   

Nieuwe Ontwikkelingen rond BPD 

Sprekers: 

Elianne Vrijlandt, kinderlongarts Beatrix Kinderkliniek, Groningen 

Machteld van Scherpenzeel-de Vries, kinderarts MCL, Leeuwarden 

 

14.50-15.10         Koffie/thee 

 

15.10-16:30        Workshop 4:     

Chronische bronchitis bij kinderen, feit of fabel? 

Sprekers:  

Brigitte Willemse, kinderlongarts Beatrix Kinderkliniek, Groningen  

Dave van de Velde, kinderarts St Jansdal ziekenhuis, Harderwijk 

 

16.30-17.30  Afsluitende borrel 


