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UITNODIGING

JAARSYMPOSIUM
REUMATOLOGIE
DONDERDAG 12 JANUARI 2023 
09.30 - 16.30 UUR  |  VAN DER VALK HOTEL UTRECHT



Met plezier nodigen wij u uit voor de 15e editie van het Jaarsymposium Reumatologie.  
Op 12 januari 2023 verwelkomen we u graag in Utrecht, waar u kennis kunt nemen van de meest 
recente ontwikkelingen in uw vakgebied. 

De reumatologie is volop in beweging! Zo laat een recent onderzoek zien dat langdurig gebruik  
van een lage dosis prednison gunstig kan uitpakken. Hoogleraar en reumatoloog Maarten Boers  
(Amsterdam UMC, Reade) werkte mee aan de studie en licht de resultaten toe. Een andere nieuwe 
ontwikkeling in de reumatologie is de rol van het brein bij inflammatie. Neil Basu, professor  
musculoskeletale geneeskunde & vasculitis aan de Universiteit van Glasgow, vertelt hoe hij  
geavanceerde MRI-technieken inzet om meer informatie te vergaren over het functioneren van  
de hersenen van RA-patiënten.

Het ochtendprogramma eindigt met een presentatie van hoogleraar en reumatoloog Annette van 
der Helm (LUMC, EMC) over de vraag: ‘Kunnen we reumatoïde artritis voorkomen?’ Zij spreekt over 
vroegbehandeling met methotrexaat bij patiënten die nog geen reuma hebben, maar de ziekte  
waarschijnlijk wel krijgen. 

Hoogleraar en reumatoloog Radboud Dolhain (Erasmus MC) opent het middagprogramma met het  
onderwerp fertiliteit. Het Erasmus MC heeft met een eigen polikliniek voor zwangerschap en reuma een 
unieke positie opgebouwd in onderzoek en behandeling van vrouwen en mannen met een kinderwens.
Vervolgens bespreken we de ins en outs van CAR-T cel therapie gericht op B-cellen die momenteel ook in 
de reumatologie onderzocht wordt bij SLE. Hoogleraar inwendige geneeskunde en hematoloog Marie-José 
Kersten (Amsterdam UMC) neemt u mee langs de mogelijkheden.

Tot slot zal internist-nefroloog Onno Teng (LUMC) u bijpraten over nieuwe behandelingen bij SLE, 
waaronder een nieuwe, veelbelovende combinatietherapie die immunologische en klinische voordelen 
laat zien. Tussen de hoofdonderwerpen door brengen bevlogen sprekers u in korte nieuwsflitsen op de 
hoogte van het laatste onderzoeksnieuws in ons vakgebied.

We verwelkomen u graag weer in Utrecht.

Namens de programma-adviseurs*,
Judith Desel
Programma manager Mark Two Academy

*) Dr. Caroline Aalbers, reumatoloog, Amsterdam UMC
 Dr. Wouter Bos, reumatoloog, Reade, Amsterdam 
 Dr. Floris van Gaalen, reumatoloog, LUMC, Leiden
 Dr. Arno van Kuijk, reumatoloog, Reade, Amsterdam
 Dr. Marloes van Onna, reumatoloog, MUMC+, Maastricht
 Prof. dr. Sander Tas, hoogleraar Reumatologie, reumatoloog, Amsterdam UMC

GEACHTE COLLEGA



09.00 uur Registratie en ontvangst

 Voorzitter ochtend
 Prof. dr. Sander Tas, hoogleraar Reumatologie, reumatoloog, Amsterdam UMC

09.30 uur  Opening en welkom

09.40 uur  Rol van prednison bij de behandeling van RA
  Prof. dr. Maarten Boers, hoogleraar Klinische Epidemiologie, Amsterdam UMC | VUmc,
 reumatoloog, Reade

10.20 uur  NIEUWSFLITS - RA: wat te onthouden en wat te verwachten?
 Dr. Marloes van Onna, reumatoloog, Maastricht UMC+

10.35 uur  Pauze 

11.00 uur  Interaction between the brain and inflammation
 Prof. dr. Neil Basu, hoogleraar Musculoskeletale Geneeskunde & Vasculitis, 
 University of Glasgow

11.40 uur  NIEUWSFLITS - axSpA: wat te onthouden en wat te verwachten?
 Dr. Floris van Gaalen, reumatoloog, LUMC

11.55 uur  Kunnen we reumatoïde artritis voorkomen?
 Prof. dr. Annette van der Helm – van Mil, hoogleraar Reumatologie, reumatoloog, LUMC, EMC

12.35 uur  Lunchpauze 

 Voorzitter middag
 Dr. Caroline Aalbers, reumatoloog, Amsterdam UMC

13.20 uur  Fertiliteit
  Prof. dr. Radboud Dolhain, opleider Reumatologie, afdelingshoofd, reumatoloog, Erasmus MC

14.00 uur  CAR-T cel therapie: nieuwe toepassingen binnen de hematologie en de reumatologie
  Prof. dr. Marie-José Kersten,  hoogleraar Inwendige Geneeskunde, hematoloog, 
 Amsterdam UMC

14.40 uur NIEUWSFLITS - PsA: wat te onthouden en wat te verwachten? 
 Dr. Arno van Kuijk, reumatoloog, Reade

14.55 uur  Pauze 

15.15 uur  Nieuwe behandelingen voor SLE & LN
 Dr. Onno Teng, internist-nefroloog, LUMC

16.15 uur  Afsluiting

16.30 uur  Einde symposium

PROGAMMA



ALGEMENE INFORMATIE
Datum & locatie
Het symposium vindt plaats op donderdag 12 januari 2023 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 aangevraagd bij NVR, NAPA en VSR.

Inschrijving   
De inschrijfkosten bedragen € 50,-. Dit bedrag is inclusief consumpties, buffet en cursusmateriaal.
U kunt zich online aanmelden via de website www.marktwo.nl.

Annuleren
Tot 28 december 2022 kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Hieraan zijn geen kosten  
verbonden. Hierna bent u het inschrijfbedrag verschuldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit symposium 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:


