
DINSDAG 25 JUNI 2019
MERCURE HOTEL AMERSFOORT

UITNODIGING

Voor dit symposium wordt 5 uur accreditatie aangevraagd bij de NVR, NAPA en VSR

SYMPOSIUM

Z E S T I E N D E

POST
EULAR



Geachte collega,
 
Op dinsdag 25 juni aanstaande zal voor de 16de maal het POST EULAR symposium worden 
georganiseerd.
 
Tijdens dit symposium zullen verschillende experts de belangrijkste nieuwe inzichten in hun specialisatie, 
die tijdens de EULAR zijn gepresenteerd, voor u samenvatten. Zij zullen dit op een overzichtelijke wijze en in 
het perspectief van de praktiserende reumatoloog doen. Ook klinisch relevante onderwerpen als reuma en 
cardiovasculaire aandoeningen en hoe om te gaan met zwangerschap bij een patiënt met reuma zullen worden 
besproken. Tenslotte bieden we het podium aan jonge collega’s om hun onderzoeken, zoals altijd, met veel 
enthousiasme te presenteren.

U treft het volledige programma in deze uitnodiging aan.
 
Ik nodig u van harte uit om aan deze leerzame en inspirerende dag deel te nemen.
 
Met vriendelijke groet,

Dr. Astrid van Tubergen, voorzitter
Maastricht UMC+



PROGRAMMA

09.15 uur Ontvangst en registratie

09.45 uur   Opening door dagvoorzitter  
Dr. Astrid van Tubergen, reumatoloog, MUMC+, Maastricht

10.00 uur  Kinderreumatologie
 Dr. Sylvia Kamphuis, kinderarts-reumatoloog/immunoloog, Erasmus MC, Rotterdam 

10.30 uur Behçet syndroom
 Dr. Franktien Turkstra, reumatoloog, Reade, Amsterdam

11.00 uur Pauze

11.15 uur Reuma en cardiovasculaire aandoeningen 
 Drs. Daisy Vedder, Arts Onderzoeker Reumatologie, Reade, Amsterdam

11.45 uur Reuma en zwangerschap
 Dr. Radboud Dolhain, reumatoloog, Erasmus Mc, Rotterdam  

12.15 uur Postersessie van jonge Nederlandse collega’s

13.00 uur Lunchbuffet

13.45 uur Orale presentaties van jonge Nederlandse collega’s

14.30 uur  Spondyloartritis  
 Dr.  Marloes van Onna, reumatoloog, MUMC+, Maastricht

15.15 uur Pauze

15.30 uur Jicht
 Dr. Matthijs Jansen, reumatoloog, VieCuri medisch centrum,  Venlo

16.15 uur Reumatoïde artritis
 Prof. dr. Annette van der Helm, internist - reumatoloog,  LUMC, Leiden

17.00 uur Afsluiting



ALGEMENE INFORMATIE

DOELGROEP
Het symposium is bedoeld voor reumatologen en reumatologen in opleiding.  
Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten met voorschrijfbevoegdheid zijn welkom.

DATUM EN LOCATIE
Het symposium vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in Mercure Hotel Amersfoort.
U ontvangt bij uw deelnamebevestiging een routebeschrijving.

ACCREDITATIE
Accrediatie wordt voor 5 uur aangevraagd bij de NVR (reumatologen),  
NAPA (physician assistants) en VSR (verpleegkundig specialisten).

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via onze website www.marktwo.nl.

EIGEN BIJDRAGE
Uw eigen bijdrage bedraagt € 50,- voor het hele symposium. In dit bedrag zijn consumpties,  
lunchbuffet en cursusmateriaal inbegrepen.  

ANNULEREN
Tot vrijdag 14 juni 2019 kunt u, uitsluitend schriftelijk, kosteloos annuleren.  
Bij annulering na die datum bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd. 
Voor de volledige inschrijf- en annuleringsregeling zie www.marktwo.nl. 

MEER INFORMATIE?
 

 
    
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het organisatiebureau Mark Two Academy,  
Inge Kleiss, projectmanager. Telefoonnummer: 033-4345730 of e-mail: ikleiss@marktwo.nl

Het symposium wordt gesponsord door


