
Uitnodiging

1e lustrumsymposium van 

5 jaar aandacht voor de mens achter de patiënt

Reumazorg
Zuid West Nederland

5
jaar

Voor reumatologen,  
physician assistants reumatologie en  
verpleegkundig specialisten reumatologie

Er wordt voor 4 uur accreditatie aangevraagd

Donderdag 25 juni 2020 
van 14.00 uur tot 19.00 uur
Golden Tulip Zevenbergen



Geachte collega,

Reumazorg Zuid West Nederland bestaat dit jaar 5 jaar.  
Een reumacentrum dat niet alleen aandacht heeft voor de ziekte zelf  
maar vooral ook ondersteuning biedt aan de mens die de ziekte heeft.

Natuurlijk laten wij dit eerste lustrum niet ongemerkt voorbij gaan.  
Wij nodigen u daarom hierbij uit voor het symposium op  
donderdagmiddag 25 juni 2020 in het Golden Tulip hotel in Zevenbergen.

Tijdens het symposium zal de fine fleur van de Nederlandse reumatologie u  
bijpraten over enkele recente wetenschappelijke en klinische ontwikkelingen  
in ons brede vakgebied. 

Het programma treft u hiernaast.

Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden die u niet wilt missen.  
Wij ontmoeten u graag op 25 juni. a.s. in Zevenbergen en zien uit naar uw komst.

Met een collegiale groet,

Drs. Josien Veris – van Dieren, reumatoloog, voorzitter Raad van Bestuur
Drs. Hans van Groenendael, reumatoloog, lid Raad van Bestuur



Hoe ziet het programma er uit?

 Voorzitter: Prof. dr. Jaap van Laar, reumatoloog

14.00 - 14.30 uur Ontvangst en registratie

14.30 - 14.45 uur  Kort welkom en inleiding door Drs. Joop Harbers,  
reumatoloog, voorzitter medische staf en  
Drs. Hans van Groenendael, reumatoloog

14.45 - 15.45 uur Uit Leiden:

              Behandeling van vroege RA, op weg naar genezing
  Prof. dr. Tom Huizinga, reumatoloog, LUMC

  Nieuwe inzichten in etiologie en behandeling  
van handosteoartritis 

 Dr. Lotte van de Stadt, reumatoloog, LUMC

15.45 - 16.45 uur Uit Nijmegen: 

 Systemische sclerose, wees er vroeg bij!
 Dr. Madelon Vonk, reumatoloog, Radboudmc

 Hit hard and early
 Drs. Brigit Kersten, reumatoloog in opleiding, Radboudmc

16.45 - 17.00 uur Pauze

17.00 - 18.00  uur Uit Rotterdam: 

 Zwangerschap bij artritis en systeemziekten 
 Dr. Radboud Dolhain, reumatoloog, Erasmus MC

  Mannen met artritis en een kinderwens;  
wat een reumatoloog moet weten

 Dr. Luis Fernando Perez, reumatoloog, Erasmus MC

18.00 - 19.00 uur Uit Utrecht: 

 ARCH, catalysator van landelijk reuma-onderzoek
 Prof. dr. Jaap van Laar, reumatoloog, UMCU

 Moeilijk te behandelen RA 
 Drs. Nadia Roodenrijs, reumatoloog in opleiding, UMCU

19.00 uur Afsluiting



Algemene informatie

Voor wie?
Het lustrumsymposium is bedoeld voor reumatologen.
Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten met  
voorschrijfbevoegdheid zijn welkom.

Datum en locatie
Het symposium vindt plaats op donderdagmiddag 25 juni 2020 in het 
Golden Tulip hotel te Zevenbergen.

Accreditatie
Accreditatie wordt voor 4 uur aangevraagd bij de NVR (reumatologen),
NAPA (physician assistants) en VSR (verpleegkundig specialisten).

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan uw deelname.

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

Annuleren
Mocht u onverhoopt moeten annuleren, stuurt u ons dan een e-mail?
Dat kan naar info@marktwo.nl onder vermelding van  
‘annulering 1e lustrumsymposium RZWN’.

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

Dit lustrumsymposium wordt gesponsord door:




