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KORT INLEIDEND

Na een heel succesvolle eerste editie van de Masterclass Atopisch Eczeem 
zijn er gelukkig voldoende onderwerpen onbesproken gebleven.  
Daarom tref je hieronder het programma voor de tweede editie!

We beloven je geen saaie opsommingen maar attractieve interactieve  
presentaties waarin voldoende ruimte is voor je eigen inbreng.  

Ons enthousiaste sprekersteam staat niet op ‘zenden’ maar is net zo  
benieuwd naar jouw praktijkervaringen en vragen als jij naar hun verhaal.

Met elkaar maken we er dus een prima nascholing van waarmee je in de  
praktijk je voordeel kunt doen. 

Ben je er (weer) bij? 

Met een vriendelijke groet, 

Marlies Tol, physician assistant dermatologie, Mauritskliniek 
Florine Schussler-Raymakers, verpleegkundig specialist dermatologie, UMC Utrecht

ATOPISCH 
ECZEEM



13.00 uur Ontvangst en registratie met lunchbuffet 

13.30 uur Opening door voorzitter 
 Marlies Tol, physician assistant dermatologie, Mauritskliniek

13.45 uur Histologie; what’s in it for me? 
  We kijken mee door de microscoop van de patholoog. We nemen 

n.a.v. een kort geïntroduceerde patiëntcasus een pathologieverslag 
door; welke cellen zie je nu precies in zo’n coupe en hoe ziet het 
beeld er uit bij atopisch eczeem? Een heel interactieve presentatie. 

 Prof. dr. Marijke van Dijk, patholoog, UMC Utrecht

14.45 uur Update systemische therapie; medicatie – medicatiekeuze 
  Er komen veel nieuwe geneesmiddelen/ biologicals aan.  

Casus-gestuurd behandelen we waarom en wanneer voor welk  
middel gekozen wordt, waarbij in de casuïstiek ook kinderen aan  
de orde komen.  

 Dr. Judith Thijs, aios dermatologie, UMC Utrecht

15.45 uur Pauze

16.15 uur Bijzondere labuitslagen bij systemische therapie
  Tijdens deze presentatie leer je bepaalde opvallende labuitslagen beter 

interpreteren; we kijken naar bloedbeeld/transaminasen - leverfunctie/
nierfunctie in combinatie met het gebruik systemische medicatie voor 
eczeem. Kijk en interpreteer mee!

 Drs. Arnold Boonstra, internist-nefroloog, Flevoziekenhuis

17.15 uur ‘Learnings’ uit COVID 19 ; effect op systemische therapie?
 Een terugblik en blik in de toekomst met leerpunten.
 Dr. Bing Thio, dermatoloog, Erasmus MC, Rotterdam

18.15 uur Optie voor file vermijdend netwerk dinerbuffet 
 (graag aangeven bij inschrijving)

HOE ZIET HET PROGRAMMA ERUIT?
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PROGRAMMA-ADVISEURS
Om tot het programma van deze masterclass te komen hebben de volgende collega’s meegedacht:

•  Marlies Tol, physician assistant dermatologie, Mauritskliniek
•  Florine Schussler-Raymakers, verpleegkundig specialist dermatologie, UMC Utrecht 

VOOR WIE IS DEZE DAG BEDOELD?
De inhoud van de presentaties wordt afgestemd op de physician assistant dermatologie en  
verpleegkundig specialist dermatologie.

WAAR EN WANNEER?
Op donderdag 28 januari 2021 in het Van der Valk hotel Utrecht.

CORONA MAATREGELEN
In goed overleg met de locatie treffen wij alle noodzakelijke maatregelen om je geheel  
‘Corona proof’ te ontvangen. De locatie wordt zo ingericht dat deelnemers en personeel  
1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Er wordt een strikt hygiënebeleid gevolgd.

KWALITEIT- ACCREDITATIE
We vragen voor 4 uur accreditatie aan bij de NAPA (physician assistant) en het VSR  
(verpleegkundig specialisten register).

WAT KOST HET?
De eigen bijdrage is € 20; in dit bedrag zijn inloopbuffet, consumpties, en cursusmateriaal  
inbegrepen. Als je blijft voor het file vermijdende netwerk diner, geef dit dan a.u.b. bij je  
inschrijving aan; de extra kosten bedragen dan € 10.

HOE SCHRIJF IK IN?
Ga naar www.marktwo.nl en schrijf je bij voorkeur online in. 
We houden ons aan het geldende maximale aantal gasten op locatie en verwerken de  
inschrijvingen op volgorde van binnenkomst. Voor de belangstellenden die niet meer live  
in de zaal kunnen zijn bieden we een live streaming die vanuit huis gevolgd kan worden.

STEL DAT IK AF MOET ZEGGEN
Annuleren kan. Stuur a.u.b. wel even een e-mail naar info@marktwo.nl.

CONTACT MET DE ORGANISATIE?

Als je vragen hebt stuur dan een e-mail naar info@marktwo.nl.

Deze masterclass wordt gesponsord door Sanofi Genzyme

ALGEMENE INFORMATIE


