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LAGE RUG EN URTICARIA;

WAT ALS HET NIET OVER GAAT?

Immunologie 
in de breedte



GEACHTE COLLEGA,
U kent ze vast: de patiënten bij wie een klacht maar niet over wil gaan. Patiënten voor wie u dieper 
in de diagnostiek moet duiken dan gemiddeld. 

Tijdens deze praktische avond- nascholing behandelen we twee voorbeelden: de klachten van lage 
rugpijn en van urticaria die maar niet overgaan. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de 
immunologische aspecten van deze aandoeningen en hoe die de behandeling en begeleiding van de 
patiënt richting geven. 

Aan de hand van specifieke casussen nemen een lokale dermatoloog en reumatoloog  
u onder leiding van de huisartsvoorzitter mee in de meest recente (immunologische)  
ontwikkelingen op het gebied van de reumatologie, dermatologie en allergologie.  
Deze inzichten vertalen zij naar de consequenties voor uw dagelijkse huisartsenpraktijk.
Hoe verloopt de differentiaal diagnose? Wanneer verwijst u naar de tweede lijn?  
Wanneer niet? En hoe gaat het verder als de patiënt weer bij u terug is?  
Natuurlijk bespreken we ook de nieuwste vormen van therapie.  

De inhoud van de cursus is samengesteld door:

Dr. Marloes van Onna, reumatoloog MUMC, Maastricht
Dr. Martijn van Doorn, dermatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
Drs. Job Nievaart, huisarts, Nieuwegein



PROGRAMMA*

• Ontvangst en registratie, maaltijd
• Welkom en toelichting op programma door huisartsvoorzitter (10 min.)

• Urticaria (50 min.)
 “Help me zo snel mogelijk van die jeuk af en trouwens, waar komt het vandaan..?!”
 Herkenbaar? De dermatoloog neemt deze casus van een 32 jarige mevrouw met u door.

• In gesprek over verwijsbeleid huisarts <-> dermatoloog in de regio (20 min.)

• Korte pauze

• Lage rugklachten (50 minuten)
  In veruit de meeste gevallen zijn de rugklachten aspecifiek en wordt er dus geen duidelijke oorzaak 

gevonden; vanavond richt de reumatoloog zich op de reumatologische oorzaken van rugpijn en 
geeft u handvatten om dié patiënten te vinden waarvoor u werkelijk iets kunt betekenen.

• In gesprek over verwijsbeleid huisarts <-> reumatoloog in de regio (20 min.)

• Afsluiting en samenvatting leerpunten door huisartsvoorzitter (10 min.)

*
 zie voor de precieze programmatijden de uitnodigingsbrief.
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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 of naar www.marktwo.nl

Accreditatie
Geaccrediteerd door de KNMG ABC | met 3 punten.

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,-. In dit bedrag zijn een eenvoudige maaltijd, 
consumpties, en cursusmateriaal inbegrepen.

Meer informatie?   

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

De nascholing wordt financieel ondersteund door:

0919IHD1240951
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