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GEACHTE COLLEGA,
“Voorspellen is lastig, vooral als het de toekomst betreft”, luidt een citaat dat aan diverse
beroemdheden wordt toegeschreven. Toch gaan we het proberen, zoals u uit de titel van dit
symposium kunt opmaken. Centraal daarbij staat de toekomst van de zorg voor mensen met
een reumatische aandoening.

De aanleiding tot deze blik in de toekomst is het feit dat prof. dr. Piet van Riel op 6 maart a.s.
na ca. 40 jaar een punt zet achter zijn carrière als praktiserend reumatoloog en onderzoeker.
Waar zo’n afscheid vaak een moment is om uitgebreid het verleden te beschouwen, kijkt Piet
liever vooruit. Er is in die 40 jaar weliswaar al veel bereikt, maar wat kunnen we nog meer of
beter doen op het gebied van de zorg voor mensen met reuma?
Daarbij gaat het over de reumatologie in de volle breedte van het vakgebied. Een uitgelezen
gezelschap van internationale sprekers zal zich buigen over onder andere het management van
cardiovasculaire risicofactoren bij mensen met RA, over de noodzaak tot veel lichaamsbeweging
en over hoe arts en patiënt optimaal kunnen samenwerken. Bij dat laatste zal natuurlijk de stem
van de patiënt niet ontbreken!
Uiteraard zal Piet van Riel de bijeenkomst zelf afsluiten met enkele overpeinzingen en adviezen
voor de toekomst.
Wij hopen u allen op 6 maart te mogen begroeten bij dit bijzondere middagsymposium.
Namens de programmacommissie,
Inge Kleiss
Sr. project manager Mark Two Academy
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PROGRAMMA
14.00 - 14.30 uur

Ontvangst en registratie deelnemers

14.30 - 14.45 uur	Welkom en opening door voorzitter Anneke Bouma – van de Ploeg,
huisarts, bestuurder regionale Huisartsen Zorggroep Synchroon

14.45 - 15.05 uur

15.05 - 15.25 uur

Benefits of Exercise in Rheumatic and Musculoskeletal Disease (Engels)

Prof.
	
George Metsios, Clinical Exercise Physiologist, University of Wolverhampton,
United Kingdom

Management of CV risk factors (Engels)

Prof. Anne Grete Semb, cardiologist, Diakonhjemmet hospital, Oslo, Norway

15.25 - 15.45 uur	Care provision for Rheumatic and Musculoskeletal Diseases:
Past, Present and Future (Engels)
Prof. George Kitas, rheumatologist, Hygeia Hospital, Athens, Greece

15.45 - 16.15 uur

Pauze

16.15 - 16.35 uur	Lifestyle Interventions and Implementation in Treatment of Chronic Diseases
(Engels)
Prof.
	
Marijn de Bruin, Professor of Health Psychology, University of Aberdeen,
IQ Healthcare, Radboud University Medical Centre, Nijmegen

16.35 - 16.50 uur
16.50 - 17.00 uur

De patiënt aan het woord

Interviews met patiënten o.l.v Anneke Bouma

Afsluiting door Prof. Piet van Riel

Piet van Riel is vanaf 1 januari 1979 verbonden geweest aan het Radboudumc,
eerst in opleiding tot internist, vervolgens tot reumatoloog. Vanaf 1985 was hij als
staflid verbonden aan de afdeling reumatologie, vanaf oktober 1997 als hoogleraar
en in 2003 als afdelingshoofd. Vanaf januari 2014 is hij als principle investigator
verbonden aan IQ healtcare en als reumatoloog in Bernhoven.
Daarnaast was hij onder andere voorzitter van de CMO Arnhem Nijmegen, voorzitter van de
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie en lid van de executive commissie van EULAR.
In de komende jaren zal hij samen met collegae zich inspannen om een leefstijlkliniek op te zetten
in Bernhoven en omgeving.
Zijn wetenschappelijke interesse spitst zich toe op de klinimetrie, behandeling en de implementatie
van richtlijnen bij patiënten met reumatoide artritis. De laatste jaren gaat zijn belangstelling tevens
uit naar de invloed van leefstijl op het beloop van diverse reumatische aandoeningen.

ALGEMENE
INFORMATIE
Datum & locatie
Het afscheidssymposium vindt plaats op 6 maart 2020, in Cultuur Haven Veghel Noordkade,
Verlengde Noordkade 10-12, 5462 EH Veghel. U ontvangt bij uw deelnamebevestiging
een gedetailleerde routebeschrijving met parkeerinformatie.
Doelgroep
Het programma is bedoeld voor reumatologen, physician assistants, verpleegkundig specialisten
en reumaverpleegkundigen, huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en leefstijlcoaches.
Accreditatie
Accreditatie wordt voor 2 uur aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen.
Inschrijving
U kunt zich online aanmelden via de website www.marktwo.nl.
Geen eigen bijdrage
U kunt kosteloos deelnemen aan dit afscheidssymposium.
Annuleren
Mocht u onverhoopt moeten annuleren, zou u dan een emailbericht willen sturen naar
info@marktwo.nl?
Meer informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met Mark Two Academy,
Inge Kleiss, project manager, telefoonnummer 033-434 57 30, e-mail ikleiss@marktwo.nl.

Het afscheidssymposium wordt gesponsord door:

