
DINSDAG 
15 OKTOBER 2019

Van 17.30 – 20.30 uur
In De Kleine Werf 

te Amsterdam

Uitnodiging voor reumatologen,  
reumatologen in opleiding, (arts)onderzoekers en apothekers



GEACHTE COLLEGA,

Met plezier nodig ik u namens het sprekersteam uit voor het   
jaarlijkse ARC minisymposium. 

U bent op dinsdagavond 15 oktober a.s. welkom in De Kleine Werf,  
Prinseneiland nummer 6 in Amsterdam. Het wetenschappelijk  programma 
vindt u in verderop in deze uitnodiging.

Voor het programma zijn door de NVR 3 accreditatiepunten toegekend.

Er wordt tijdens het programma een maaltijd geserveerd. Mocht u 
dieetwensen hebben dan kunt u deze bij uw inschrijving vermelden.

Het belooft weer een sterk inhoudelijke en interactieve avond te worden. 
Wij zien uit naar uw komst. 

Met collegiale groet, mede namens het sprekersteam, 

Prof. dr. Mike Nurmohamed
reumatoloog Reade en Amsterdam UMC, locatie VUmc 



17.00 uur Inloop en registratie 

17.20 uur Welkom en huishoudelijke mededelingen door voorzitter 
  Prof. dr. Mike Nurmohamed, reumatoloog Reade en 
 Amsterdam UMC – locatie VUmc 

17.30 uur Interstitiële longziekten en reumatoïde artritis 
 Dr. Yaël de Man, internist en reumatoloog, Amsterdam UMC – locatie AMC  

18.10 uur  Pauze 

18.30 uur  E-Health in de reumatologie: state of-art 2019 
 Dr. Wouter Bos, reumatoloog, Reade Amsterdam 

19.05 uur BMI en het effect van bDMARDs in AS 
  Prof. dr. Irene van der Horst-Bruinsma, reumatoloog, Amsterdam UMC, 

locatie VUmc 

19.40 uur  Slotdebat 
  o.l.v. Prof. Dr. Ronald van Vollenhoven, hoofd afdeling Reumatologie en 

Klinische Immunologie, Amsterdam UMC

 VRAAGSTELLING: Rituximab: on-demand of niet? 

 PRO
  On-demand: uiteraard, sluit helemaal aan bij de behoefte van de patiënt 
  Dr. Alfons den Broeder, reumatoloog-klinisch epidemioloog, Radboud 

UMC en Sint Maartenskliniek Nijmegen 

 CON
  On-demand: onzin, veel te veel flares wat prognostisch slecht is 
  Dr. Bart van den Bemt, apotheker Radboud UMC en  

Sint Maartenskliniek Nijmegen

20.20 uur  Afsluiting door voorzitter 



ALGEMENE INFORMATIE

Voor wie?

Het minisymposium is bedoeld voor reumatologen, reumatologen in opleiding, 
(arts)onderzoekers en apothekers op het gebied van reumatologie-immunologie.

Waar en wanneer?
Dinsdagavond 15 oktober 2019 van 17.30 tot 20.30 uur.

Accreditatie
Voor het wetenschappelijk programma zijn door de NVR  
3 accreditatiepunten toegekend.

Inschrijven en annuleren
U kunt zich online inschrijven op de website van Mark Two Academy: 
www.marktwo.nl

LET OP: wegens beperkte ruimte in de Kleine Werf worden de inschrijvingen op 
volgorde van binnenkomst verwerkt. Mocht u na inschrijving onverhoopt niet 
kunnen komen, laat dat dan a.u.b. zo snel mogelijk weten aan Mark Two Academy: 
info@marktwo.nl. Wij kunnen dan een collega blij maken.

Kosten
U kunt kosteloos deelnemen aan dit programma.

Meer informatie?
Neem dan contact op met organisatiebureau Mark Two Academy; 
033- 434 5730 of info@marktwo.nl

Dit mini symposium wordt gesponsord door:


