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UITNODIGING

JAARSYMPOSIUM
REUMATOLOGIE
VRIJDAG 10 JANUARI 2020 
09.30 - 16.30 UUR  |  VAN DER VALK HOTEL UTRECHT



U kunt er inmiddels de klok op gelijk zetten! In de eerste volle week van het jaar vindt het 
Jaarsymposium Reumatologie plaats. 

Al voor de twaalfde keer biedt dit symposium de gelegenheid om u te laten bijpraten over 
enkele recente wetenschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied. 
Dit jaar komen onder andere de JAK-remmers aan bod en nieuwe behandelopties bij 
ANCA vasculitis.

Daarnaast staat de patiënt centraal. 
Letterlijk, want Hans Sibbel, bij veel mensen meer bekend als de cabaretier Lebbis, 
zal vertellen over zijn ervaringen als sclerodermie-patiënt. 

Het Jaarsymposium heeft ook dit jaar een spreker uit het buitenland uitgenodigd. 
Dr. Laura Coates, senior research fellow bij het Nuffield Department of Orthopaedics, 
Rheumatology and Musculoskeletal Sciences van de University of Oxford, zal tijdens haar 
voordracht ingaan op het onderwerp artritis psoriatica.  

Traditioneel sluiten we af met een onderwerp op het snijvak van een ander specialisme: 
dit jaar buigen respectievelijk een immunoloog en een geneticus zich over 
“onverklaarbare koorts”. 

U ziet het, een gevarieerd programma dat u niet graag zult missen!
We verwachten u dan ook op 10 januari te mogen begroeten in Utrecht. 

Namens de programma-adviseurs*,

Inge Kleiss
Programma manager Mark Two Academy

*) Dr. Floris van Gaalen, reumatoloog, LUMC, Leiden
 Dr. Marloes van Onna, reumatoloog MUMC+, Maastricht
 Dr. Sander Tas, reumatoloog, Amsterdam UMC
 Dr. Petra Veldt, reumatoloog, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Delft

GEACHTE COLLEGA



09.00 uur Ontvangst en registratie

09.30 uur Opening en welkom
 Voorzitter Dr. Floris van Gaalen, reumatoloog, LUMC, Leiden

09.45 uur Handartrose
  Handartrose is een veel voorkomende aandoening, die vaak pijn geeft, maar lastig te behandelen 

is. Hebben recente klinische trials nog nieuwe opties opgeleverd?

 • Medicamenteuze behandelopties; de laatste inzichten
  Prof. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog, LUMC, Leiden
 • Chirurgische behandelopties: wat doet de handchirurg?
  Dr. Gerald Kraan, orthopeed-handchirurg, Reinier de Graaf groep, Delft

11.00 uur Pauze

11.20 uur JAK remmers; wat moet u weten en onthouden?
 Dr. Marloes van Onna, reumatoloog, MUMC+, Maastricht
  De behandelmogelijkheden voor RA en artritis psoriatica blijven maar toenemen. Marloes zal  

ingaan op nieuwe ontwikkelingen wat betreft de JAK-remmers. Hoe kun je een weloverwogen 
keuze maken?

12.00 uur ANCA Vasculitis: anti B cel therapie en andere nieuwe behandelopties
 Dr. Sander Tas, internist-reumatoloog, Amsterdam UMC
  De behandeling van ANCA-geassocieerde vasculitis met rituximab (anti-CD20) betekende voor 

veel patiënten een revolutie, maar het rücksichtslos uitschakelen van alle B cellen is weinig  
elegant. In deze presentatie zullen o.a. nieuwe manieren om de functie van B cellen en plasma-
cellen te beïnvloeden worden besproken.

12.45 uur Lunchbuffet

13.30 uur Sclerodermie: leren van een patiënt
 Hans Sibbel (cabaretier Lebbis) vertelt en beantwoordt graag vragen

14.00 uur Treatment of psoriatic artritis  (in Engels)
 Dr. Laura Coates, Senior Clinical Research Fellow at University of Oxford

15.00 uur Pauze

15.15 uur Onverklaarde koorts nader bekeken door immunoloog en geneticus
 Dr. Helen Leavis, klinisch immunoloog, UMC, Utrecht
 Dr. Maaike Vreeburg, klinisch geneticus, MUMC+, Maastricht
  De gevolgen die een juiste diagnose bij onverklaarde koorts hebben, kunnen voor een patiënt 

groot zijn en nieuwe inzichten rondom behandeling leveren waardevolle informatie op. Het 
nadenken over en werken met zeldzame aandoeningen kan in de dagelijkse praktijk echter 
soms voelen als het verzamelen van zeldzame postzegels. Helen en Maaike bieden u houvast én 
handvatten bij het opstellen van een plan van aanpak rekening houdend met alle mogelijkheden 
en hulplijnen die er zijn. En dat alles op een manier die u met minimale inspanning in uw reguliere 
dagelijkse praktijkvoering zou kunnen gebruiken.

16.15 uur Samenvatting door voorzitter

16.20 uur  Einde symposium

PROGRAMMA



ALGEMENE INFORMATIE
Datum & locatie
Het symposium vindt plaats op vrijdag 10 januari 2020, in het Van der Valk Hotel Utrecht.  
U ontvangt bij uw deelnamebevestiging een routebeschrijving.

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor reumatologen en reumatologen in opleiding. Daarnaast zijn ook  
Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten met voorschrijfbevoegdheid van harte welkom.

Accreditatie
Accreditatie is voor 5 uur verleend door de NVR, VSR en de NAPA.

Inschrijving   
U kunt zich online aanmelden via de website www.marktwo.nl. 

Eigen Bijdrage
De cursuskosten bedragen € 50,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, buffet en cursusmateriaal. 

Annuleren
Tot 31 december 2019 kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Hieraan zijn geen kosten verbonden.  
Hierna bent u het registratiebedrag verschuldigd. 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze nascholing neemt u contact op met Mark Two Academy,  
Inge Kleiss, project manager, telefoonnummer 033-434 57 30, e-mail ikleiss@marktwo.nl. 

Dit jaarsymposium wordt gesponsord door:


