UITNODIGING

JAARSYMPOSIUM

REUMATOLOGIE
DINSDAG 12 APRIL 2022

09.30 - 16.30 UUR | VAN DER VALK HOTEL UTRECHT

Accreditatie is voor 5 uur toegekend bij de NVR, VSR en de NAPA.

GEACHTE COLLEGA
Noteer 12 april 2022 alvast in uw agenda, want op deze dag vindt de 14e editie van
het Jaarsymposium Reumatologie plaats. Met een bezoek aan dit geaccrediteerde
symposium maakt u een goede start van het nieuwe jaar: in één dag tijd bent u weer
op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de reumatologie.
Natuurlijk: nieuwe kennis en inzichten opdoen over uw specifieke vakgebied is een
belangrijk onderdeel van deze dag. Gedragsbioloog Patrick van Veen, die veel onderzoek
doet naar sociaal gedrag van chimpansees, opent de dag met een leerzame, maar ook
prikkelende lezing over wat mensen van dieren kunnen leren. Daarna praat dr. Filip Eftimov
(Amsterdam UMC) u bij over dunnevezelneuropathie.
Een bijzondere naam op het programma is dit jaar professor Costantino Pitzalis van het
William Harvey Research Institute in London. Deze internationaal befaamde hoogleraar
Reumatologie gaat in op RA en biologicals, die de reumatologie steeds meer een
specialisme van personalized medicine maken.
Dr. Gertjan Wolbink (Reade) neemt u mee in de resultaten van de eerste prospectieve
cohort studie naar COVID-19 bij patiënten met reumatische aandoeningen. Hoe is het
beloop van het virus bij reumapatiënten ten opzichte van gezonde proefpersonen en wat
is de invloed van reumamedicatie hierop? Het afbouwen van reumamedicijnen komt aan
bod in de lezing van prof. dr. Bart van den Bemt (Sint Maartenskliniek / RadboudUMC).
Hij vertelt wanneer tapering mogelijk is en hoe het werkt.
Tussen de hoofdonderwerpen door brengen bevlogen sprekers u in korte nieuwsflitsen op de
hoogte van het laatste onderzoeksnieuws in ons vakgebied. Dr. Floris van Gaalen interviewt
aan het einde van het symposium Peter Bennemeer, voormalig bestuursvoorzitter van
ziekenhuis Bernhoven. Peter maakte in 2011 de stap van het bedrijfsleven naar ziekenhuis
Bernhoven in Uden, waar hij onder de noemer van ‘zinnige zorg’ een ingrijpende transitie in
gang zette. Daarmee liet hij zien hoe zorg daadwerkelijk effectiever kan worden georganiseerd.
We verwelkomen u graag weer in Utrecht.
Namens de programma-adviseurs*,
Judith Desel
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. Arno van Kuijk, reumatoloog, Reade, Amsterdam
Dr. Wouter Bos, reumatoloog, Reade, Amsterdam

PROGRAMMA
08.45 uur

Registratie en ontvangst

09.30 uur

Opening en welkom

09.45 uur

Waarom vlooien apen? Wat kunnen we van dieren leren?

10.25 uur

Dunnevezelneuropathie: wat is het en wat doet de neuroloog?

11.05 uur

Pauze

11.25 uur

axSpA: wat te onthouden en wat te verwachten?

Voorzitter Dr. Floris van Gaalen, reumatoloog, LUMC Leiden

Patrick van Veen, gedragsbioloog

Dr. Filip Eftimov, neuroloog, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam

Dr. Floris van Gaalen, reumatoloog, LUMC, Leiden

KORTE NIEUWSFLITS

11.40 uur

Defining Clinical and Treatment Response Endotypes in RA: Towards Precision
Medicine (online, Engelstalig)
	
Professor Costantino Pitzalis MD, PhD, FRCP, Versus Arthritis Professor of Rheumatology, Director of the Centre
of Experimental Medicine and Rheumatology, Deputy Director William Harvey Research Institute,
Queen Mary University of London

KORTE NIEUWSFLITS

12.20 uur

RA: wat te onthouden en wat te verwachten?

12.35 uur

Lunchpauze

13.20 uur

Learnings COVID 19: eerste resultaten cohort study

14.15 uur

PsA: wat te onthouden en wat te verwachten?

14.30 uur

Tapering: wanneer en hoe werkt het?

15.20 uur

Pauze

15.45 uur

Leren van ‘De ingreep’: hoe een buitenstaander het ziekenhuis beter maakte

16.25 uur

Afsluiting door voorzitter Dr. Floris van Gaalen

16.30 uur

Einde symposium

Dr. Marloes van Onna, reumatoloog, Maastricht UMC+

Dr. Gertjan Wolbink, reumatoloog, Reade, Amsterdam

Dr. Arno van Kuijk, reumatoloog, Reade, Amsterdam

KORTE NIEUWSFLITS

Prof. dr. Bart van den Bemt, apotheker/klinisch farmacoloog, Sint Maartenskliniek/RadboudUMC, Nijmegen

Dr. Floris van Gaalen interviewt Peter Bennemeer, voormalig bestuursvoorzitter van ziekenhuis Bernhoven

ALGEMENE INFORMATIE
Datum & locatie

Het symposium vindt plaats op dinsdag 12 april 2022, in het Van der Valk Hotel Utrecht.

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 toegekend bij de NVR, VSR en de NAPA.

Inschrijving 	

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

Eigen Bijdrage

De inschrijfkosten bedragen € 50,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, buffet en cursusmateriaal.

Annuleren

Tot 29 maart 2022 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,
033-434 57 30 of mail naar Judith Desel; jdesel@marktwo.nl

Dit jaarsymposium wordt gesponsord door:

