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VAN BASIS NAAR CASUS

TEVENS GEBASEERD OP DE RECENT HERZIENE NHG STANDAARD LAGE RUGPIJN

LET OP: de inhoud is gebaseerd op de onlangs
verschenen herziene NHG standaard artritis!



Reumatologie 

in de breedte nascholing voor de huisarts

GEACHTE COLLEGA,
Binnen het vakgebied van de reumatologie gaan de ontwikkelingen snel. Niet voor niets 
verscheen in november 2017 een herziening van de NHG Standaard Artritis en is eerder in 
2017 een herziening verschenen van de NHG Standaard Aspecifieke lage rugpijn. 

De harde feiten; bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben een vorm van reuma. U komt 
hen daardoor met regelmaat tegen tijdens uw spreekuur. 

Tijdens deze nascholing 'Reumatologie in de Breedte' stellen we u in de gelegenheid uw 
kennis over diverse vormen van reuma op te frissen en te verdiepen. Aan de orde komen 
onder meer: het algemene reumatologisch onderzoek, klinisch redeneren en verwijscriteria 
bij artritis (gebaseerd op de nieuwe NHG Standaard), jicht, reumatoïde artritis en spondyloartritis 
waaronder axiale SpA (ziekte van Bechterew) en artritis psoriatica. 

Zoals de titel al aangeeft, staat uw dagelijkse praktijk daarbij centraal. 
De (nieuwe) wetenschappelijke inzichten worden direct vertaald naar de consequenties voor 
huisartsenpraktijk, oftewel: van basis naar casus. De presentatie van de onderwerpen is daarbij 
in handen van een regionale reumatoloog terwijl een regionale huisarts de taak van 
voorzitterschap op zich neemt. Hierdoor is er ook ruimte om de (knelpunten in de) afspraken 
over het lokale verwijsbeleid aan de orde te laten komen. 

Bent u erbij? Wij zien uit naar uw komst en inbreng.

Namens het sprekersteam;

Dr. Marloes van Onna, reumatoloog MUMC, Maastricht.
Dr. Marijn Vis, reumatoloog, Erasmus MC, Rotterdam.
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PROGRAMMA*

Ontvangst en registratie, maaltijd

Welkom en toelichting op programma

• Artritis algemeen   (30 minuten)
• Jichtartritis   (40 minuten)

Korte pauze

• Reumatoïde artritis  (40 minuten)
• Spondyloartritis   (30 minuten)

Afsluiting

*
 zie voor de precieze programmatijden de uitnodigingsbrief.



ALGEMENE

INFORMATIE

Doelgroep
Deze praktische nascholing is bedoeld voor huisartsen en huisartsen in opleiding.

Data en locaties
Voor datum, tijden en locatie verwijzen wij naar de uitnodigingsbrief.

Accreditatie
Is verleend door de KNMG ABC 1 voor 3 uur.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.marktwo.nl, of u gebruikt het antwoordformulier.

Annuleren
Mocht u na aanmelding onverhoopt moeten annuleren, wilt u dat dan a.u.b.  schriftelijk doen?  
Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@marktwo.nl. Bij annulering tot 2 weken voor 
de bijeenkomst brengen wij geen kosten in rekening. Bij annulering  binnen 2 weken voor de 
bijeenkomst bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

Kosten
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 50 euro. In dit bedrag zijn eenvoudige maaltijd, 
consumpties, en cursusmateriaal inbegrepen.

Meer informatie?   

Voor meer informatie neemt u contact op met organisatiebureau Mark Two Academy, 
Hind Chakur. Tel: 033- 434 57 30 of e-mail: info@marktwo.nl.

De nascholing wordt financieel ondersteund door:

1711NOV859545


