
De nascholing is bedoeld voor kinderartsen, kinderlongartsen,  
kinderallergologen, (kinder)dermatologen,  

verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Ook huisartsen en jeugdartsen zijn meer dan van harte welkom.

31 mei 2022
18.30 – 21.00 uur 
Nhow Hotel Rotterdam

Een reis door 
het leven van 
kinderen met moeilijk behandelbaar 

eczeem, voedselallergie,  
astma en hooikoorts

Hybride nascholing 
(fysieke of online deelname mogelijk)



Geachte collega, 

Graag nodigen we u uit voor onze avond “Een reis door het leven van kinderen met  
moeilijk behandelbaar eczeem, voedselallergie, astma en hooikoorts”.  
Deze nascholing wordt gehouden op 31 mei 2022 in het Nhow hotel te Rotterdam, maar is 
tegelijk ook online te volgen. 

Aan de hand van een casus bespreken we moeilijk behandelbaar eczeem bij kinderen, en de 
verschillende comorbiditeiten die kunnen voorkomen bij deze aandoening: voedselallergie, astma 
en hooikoorts. Via interactieve discussies gaan we dieper in op moeilijk behandelbaar matig-ernstig 
eczeem, de nieuwste behandelingsmogelijkheden en de multidisciplinaire aanpak hierin.  
Daarnaast bespreken we het recent geïnitieerde nationale NMF-project, waarbij we aandacht hebben 
voor het gehele atopische kind in de zorg en de wetenschappelijke vragen die we in dit project willen 
beantwoorden. Dit project, mogelijk gemaakt door ZonMw binnen het programma Goed Gebruik 
Geneesmiddelen, gaat ons helpen bij het beantwoorden van de vragen voor het in de toekomst 
optimaliseren van de zorg voor deze kinderen. 

De nascholing is voor kinderartsen, kinderlongartsen, kinderallergologen, (kinder)dermatologen, 
verpleegkundig specialisten en physician assistants. Ook huisartsen en jeugdartsen zijn meer dan 
van harte welkom. 

We zouden het enorm waarderen om onze collega’s uit de regio in de zaal te begroeten en na afloop 
met elkaar na te praten. Uiteraard begrijpen we dat de reisafstand ver kan zijn voor collega’s verderop in 
het land. Het is daarom ook mogelijk deel te nemen aan de nascholingsavond vanuit huis. 
 
Wij kijken uit naar uw deelname en inbreng op 31 mei!

Met collegiale groet, 

Prof. dr. Suzanne Pasmans, (kinder)dermatoloog/immunoloog
Dr. Nicolette Arends, kinderarts-allergoloog
Dr. Daan Caudri, kinderarts-pulmonoloog

Collega’s die ook aanwezig zijn in de zaal om uw vragen te beantwoorden:

Magda Spierings-de Groot, verpleegkundig specialist
Lonneke Schilder, casemanager
Tan Nguyen, Anouk Nouwen, Aviël Ragamin, arts-onderzoekers
Claire van Eijsden, mede namens Elodie Mendels, (kinder)dermatoloog/aandachtsgebied laser

Bovenstaande professionals zijn allen werkzaam in Kinderhaven, het expertisecentrum voor  
kinderen met atopische aandoeningen: eczeem, voedselallergie, astma en hooikoorts en valt onder  
het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis- afdeling Kinderlongziekten/Kinderallergologie en  
Centrum Kinderdermatologie- Kinderhaven.



Programma

18:30 – 19:00 uur  Ontvangst met broodjesdiner* 

19:00 – 20:40 uur  Interactieve discussie rondom 3 casus  

 •  Casus 1: Kind 0 - 8 jaar

 •  Casus 2: Kind 8 - 12 jaar

 •  Casus 3: Kind 12 - 18 jaar

20:40 – 20:55 uur  NMF project      
     

20:55 – 21:00 uur  Take-away messages en Q&A
    

*  Dit is een hybride nascholing: sprekers en deelnemers zijn fysiek aanwezig.  
Om 19:00 kunnen deelnemers online aansluiten om de bijeenkomst bij te wonen.  
 
Om de nascholing zo interactief mogelijk te houden, is er de mogelijkheid om vragen te 
stellen, zowel vanuit de zaal als ook via chat voor de online deelnemers.

Een reis door 
het leven van 

kinderen 
met moeilijk behandelbaar eczeem, 
voedselallergie, astma en hooikoorts



Aanmelden op 

 marktwo.nl

ALGEMENE INFORMATIE

WANNEER EN WAAR?
Dinsdag 31 mei 2022 vanuit Nhow Rotterdam. Online deelname is ook mogelijk.

VOOR WIE?
De nascholing is voor kinderartsen, kinderlongartsen,
kinderallergologen, (kinder)dermatologen, verpleegkundig specialisten en physician  
assistants. Ook huisartsen en jeugdartsen zijn van harte welkom. 

ACCREDITATIE?
Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten bij de NVK, NVDV, VSR, NAPA,  
KNMG Cluster ABC1. 
Jeugdartsen kunnen accreditatiepunten verkrijgen via ABC1 (huisartsen)

AANMELDEN?
Aanmelden kan op onze website www.marktwo.nl.  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

EN ALS U ONVERHOOPT NIET KUNT DEELNEMEN?
Stuur dan een email naar info@marktwo.nl om u af te melden.

MEER INFORMATIE?
Telefoonnummer: 033-4345730
E-mail secretariaat: info@marktwo.nl
Website: www.marktwo.nl

Deze bijeenkomst wordt 
mogelijk gemaakt door
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