Je MBK bij-plussen?
Zoals inmiddels wel bekend is, eisen de beroepsverenigingen dat er jaarlijks medische
nascholingen worden gevolgd, die verzorgd worden door een geaccrediteerde opleiding.
TCM Academie Nederland (TCMA) is zo’n geaccrediteerde opleiding (Cpion) en zij heeft na
een zeer succesvol seizoen weer een nieuw programma samengesteld. Je zou voor je
plezier intekenen. Het programma is met zorg ontwikkeld en sluit aan bij de MBK
vooropleiding.
In een plezierige omgeving kun je een MBK -nascholingscertificaat halen, de onderwerpen
zijn boeiend en de bevlogen docenten maken je in een ontspannen sfeer deelgenoot van
hun fantastisch vakkennis.

Alle nascholingen worden gegeven in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht
Vrijdag 27-10-2017 cardiologie door Carel de Cock, ooit algemeen internist en later besloot
hij zijn passie “het hart” te volgen en werd cardioloog. Onderwerp hartritmestoornissen.
Locatie hotel Mitland, Utrecht, tijdstip 14-20.30 uur
Kosten: 120 euro per dag ~ Inschrijven kan via info@tcma.nl
Vrijdag 10-11-2017 kindergeneeskunde door Nielske Weggelaar, kinderarts. Zij werkt in het
Waterlandziekenhuis in Purmerend en haar onderwerp gaat over MDL klachten bij
kinderen. Nielske is zeer bedreven in Latijnse dansen en zo swingend en boeiend zijn ook
haar presentaties. Beslist een aanrader!
Locatie hotel Mitland, Utrecht, tijdstip 14-17.00 uur
Vrijdag 10-11-2017 Karel Jan Tusenius, internist. Onderwerp darmklachten, te denken valt
aan prikkelbaar darmsyndroom, colitis ulcerosa, Crohn. “Ik vind het prettig om mensen
met een gecompliceerd probleem op mijn vakgebied zo snel en makkelijk mogelijk te
kunnen helpen.” Tijdstip 17.30 – 20.30 uur
Kosten: 120 euro per dag ~ Inschrijven kan via info@tcma.nl
Vrijdag 15-12-2017 het darmmicrobioom' en 'Huidinfecties- bacterie, schimmel, virus of
zelfs parasiet?' De laatste inclusief handen hygiëne. Door Thecla Hekker.
Thecla is arts-microbioloog, onderwijscoördinator afdeling MMI, cursuscoördinator
bachelor geneeskunde cursus. Thecla is specialist sinds 1989 en werkt sinds 1985 bij het Vu
ziekenhuis in Amsterdam.
Na haar muziek- en geneeskundestudies heeft zij zich gespecialiseerd tot artsmicrobioloog. In haar vakgebied heeft zij zich daarna verder bekwaamd in bacteriologie,
met name antibiotica en antimicrobiële resistentie en lichaamseigen microbioom (normale
flora), met name darmen en vagina.
Locatie hotel Mitland, Utrecht, tijdstip 14-20.00 uur
Kosten: 120 euro per dag ~ Inschrijven kan via info@tcma.nl

