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UITNODIGING

JAARSYMPOSIUM
REUMATOLOGIE
DONDERDAG 11 JANUARI 2018
13.00 - 19.00 UUR  |  VAN DER VALK HOTEL UTRECHT



Op donderdag 11 januari a.s. is het zover: het Jaarsymposium Reumatologie viert zijn tweede lustrum! 
Voor de tiende maal blikken we samen terug op de belangrijkste ontwikkelingen die er dit jaar hebben 
plaatsgevonden binnen ons vakgebied en kijken we vooruit naar wat er komen gaat. Voor menigeen 
inmiddels een vast en vertrouwd ritueel aan het begin van het nieuwe jaar. 

Aan de orde komen dit jaar onder andere een (kritische) bespreking van de nieuwste medicijnen voor de 
behandeling van RA en artritis psoriatica en worden Leidse ervaringen m.b.t. het zorgpad voor patiënten 
met systemische sclerose met u besproken.

Daarnaast zoomen we nader in op een belangrijke klacht van veel patiënten met RA: “Dokter, ik ben en 
blijf maar zo moe!” Hoe komt dat en wat is hier aan te doen? 

Zoals u inmiddels gewend bent, zal ook dit jaar een spreker uit een ander vakgebied dan de reumatologie 
proberen ons een spiegel voor te houden. Wat kunnen wij als reumatologen leren van andere disciplines?

Het slotthema van het symposium draagt dit jaar de titel “On the move”. Hierbij worden de nieuwste ideeën 
over en nieuwste snufjes op het gebied van bewegingsondersteuning besproken. 

Kortom, ook deze tiende versie van het Reumatologie Jaarsymposium staat weer bol van de interessante 
en interactieve voordrachten. 

We ontmoeten u dan ook graag weer aan het begin van het nieuwe jaar in Utrecht.
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12.30 uur Ontvangst en registratie met inlooplunchbuffet

13.00 uur Welkom, toelichting op het programma en huishoudelijke mededelingen
Voorzitters: 
Dr. Natalja Basoski, reumatoloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Dr. Floris van Gaalen, reumatoloog, LUMC, Leiden

13.15 uur Gastcollege: Een nieuwe kijk op urinezuur en het ontstaan van jichtaanvallen bij de mens
Prof. Joosten beantwoordt tijdens dit gastcollege de volgende vragen:
Zijn hoge serum-urinezuurspiegels betrokken bij ontstekingsprocessen?
 Moet een hoge serum-urinezuurspiegel behandeld worden ook als er geen klachten zijn? Wat is het 
mechanisme achter jicht bij de mens? Wat zijn de toekomstige nieuwe therapieën bij jicht?

14.00 uur Behandeling van vermoeidheid bij RA: licht als therapie? 
 Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht in RA. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven 
van de mate waarin deze klachten bij RA patiënten voorkomen en welke behandelmethoden momenteel 
beschikbaar zijn. Tevens zullen nieuwe behandelvormen besproken worden waaronder specifiek het 
onderzoek naar de behandeling met lichttherapie dat binnenkort van start zal gaan. 
Dr. Esther Habers en Dr. Judy Veldhuijzen, faculteit sociale wetenschappen, instituut psychologie, LUMC

14.45 uur Pauze 

15.15 uur  De bomen en het bos: nieuwe ontwikkelingen in de medicamenteuze therapie bij 
reumatoïde artritis en artritis psoriatica
 De behandelmogelijkheden voor RA en artritis psoriatica blijven maar toenemen. Dr. Marloes van Onna 
zal ingaan op recente nieuwe ontwikkelingen in de medicamenteuze therapie. Hoe kun je een weloverwogen 
keuze maken? Met welke factoren moet je in de klinische praktijk allemaal rekening houden? 
Dr. Marloes van Onna, reumatoloog, MUMC, Maastricht

16.00 uur Systemische sclerose
 Tijdens deze presentatie worden de ‘klinische parels’ uit de dagelijkse praktijk die 8 jaar zorgpad 
LUMC hebben opgeleverd met u besproken. Sharing best practice dus. Tevens komt aan bod hoe 
dit multidisciplinaire zorgpad als model voor ‘shared care’ werkt, wat het oplevert voor de patiënt met 
systemische sclerose, en wat het kan opleveren voor de verwijzer. 
Dr. Jeska de Vries, reumatoloog, LUMC, Leiden

16.45 uur Walking dinner and drinks

17.30 uur Slotthema: ‘On The Move’
 Een actieve leefstijl is ook belangrijk – en in toenemende mate haalbaar! - voor mensen met een 
reumatische aandoening. Hoe kun je als reumatoloog de patiënt stimuleren en ondersteunen bij het 
bereiken – en handhaven – van een gezonde leefstijl? En welke nieuwe technische hulpmiddelen 
zijn hierbij in te zetten? Vanzelfsprekend gerelateerd aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 
 Martin Fluit, afdelingsmanager CASA Reade en dr. Wilfred Peter, fysiotherapeut en senior-onderzoeker in 
Reade en LUMC.

18.15 uur Korte benen-strek-pauze zonder catering

18.20 uur Voortzetting “On The Move”
 Bewegen patiënten met de ziekte van Bechterew werkelijk minder dan gezonde controles? Het 
subjectief meten met vragenlijsten versus objectief meten met wearables komt aan de orde.U krijgt 
antwoord op de vraag of  de beperkingen die patiënten ervaren in lijn zijn met daadwerkelijk minder 
bewegen. Tot slot wordt het gebruik van zgn. “high-end” systemen om vermoeidheid en loopgedrag 
te onderzoeken bij patiënten met RA besproken.
Guy Plasqui, Associate Professor Human Energy Metabolism, MUMC, Maastricht

19.00 uur Afsluiting door voorzitters

PROGRAMMA



ALGEMENE INFORMATIE
Datum & locatie
Het symposium vindt plaats op donderdag 11 januari 2018 van 13.00 uur tot 19.15 uur, in het Van der Valk 
Hotel Utrecht. U ontvangt bij uw deelnamebevestiging een routebeschrijving.

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor reumatologen en reumatologen in opleiding.  
Daarnaast zijn ook Verpleegkundig Specialisten met voorschrijfbevoegdheid van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie is voor 5 uur aangevraagd bij de NVR en verleend door het VSR voor 5 punten.

Inschrijving 
U kunt zich aanmelden via de website www.marktwo.nl. 

Eigen Bijdrage
De cursuskosten bedragen € 50,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, buffet en cursusmateriaal. 
Betaling vindt plaats middels een éénmalige machtiging. 

Annuleren
Tot 31 december 2017 kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Hierna bent u het registratiebedrag verschuldigd. 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze nascholing neemt u contact op met Mark Two Academy,  
Inge Kleiss, project manager, telefoonnummer 033-434 57 30, e-mail ikleiss@marktwo.nl. 

Dit jaarsymposium wordt gesponsord door:


