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Algemene Informatie
 • Abstract sessie H: Reumatologie a la carte
 •  Health Professionals “van aandoening naar functioneren: de zorg van 

de toekomst een paradigma shift?”
 - De juiste zorg op de juiste plek: wie durft?
 - Omgaan met ziekte
 -  Optimalisatie van (technologische) interventies: het effect van e-health 

ter bevordering van functioneren.
 -  Aandoeningsgericht meten versus generiek meten van functioneren: 

het inzetten van effectmaten voor het meten van zorg
 • Werkgroep Systeemziekten: Vasculitis
 - IL-6 en GCA 
 - Complement en Vasculitis
 - Zorgpad ANCA Vasculitis
 •  Werkgroep Kinderreumatologie: Auto-inflammatie: de kinderziektes voorbij
 -  Monogetische koortssyndromen
 -  Sarcoïdose bij kinderen: genetisch of verworven?
 -  Still’s disease: een verworven auto-inflammatoire aandoening

13.05 - 14.30  Lunch & postersessie 2

14.30 - 16.00  Parallelsessies
 • Abstract sessie I: NHPR
 •  Werkgroep Socio-economische aspecten: Over kosten en effecten van  

behandeling en diagnostiek van reumatische aandoeningen
 -  Arbeidsproductiviteit:  hoe goed kunnen we langdurig verzuim 

voorspellen? 
 -  Kosten effectiviteit en arbeidsproductiviteit van behandelstrategieën bij 

vroege reumatoïde artritis 
 -  Kosten effectiviteit van stoppen van behandelingen bij reumatoïde 

artritis (POEET studie)
 -  Kosten effectiviteit van diverse diagnostische algoritmes van axiale 

Spondyloartritis 
 • Epidemiologie sessie
     Interactieve sessie waarin onderzoeksproblemen behandeld worden. 

Interessant voor AIOS en onderzoekers!
 • Afsluitende sessie: Oogheelkundige screening bij (H)CQ gebruik
 -  Chloroquine en de noodzaak tot oogheelkundige controles, een start 

naar een nieuwe NVR richtlijn
 -  De oogheelkundige darkside van Plaquenil
 • Afsluitend debat
 -  Artrose is een inflammatoire ziekte die anti-inflammatoire medicatie behoeft
 -  Regeneratieve technieken/ de WnT pathway moeten de oplossing bieden

16.00 – 16.10  Uitreiken prijs beste voordracht & poster vrijdag & beste CAT

16.10 – 17.00  Gelegenheid tot napraten en informele evaluatie

Inschrijving
U kunt zich online inschrijven via de congreskalender op www.congresscompany.com  
& www.nvr.nl.

Kosten inschrijving
 NVR Lid Niet-lid Studenten / niet-voorschrijvende onderzoekers*
Gehele congres € 256 € 300 € 100
Dagregistratie donderdag € 128 € 150 € 50
Dagregistratie vrijdag € 128 € 150 € 50

Let op: Bij registratie na 9 september geldt een toeslag van Euro 20 op bovenstaande tarieven.
*  Stuur een verklaring van uw begeleider/ leidinggevende waaruit blijkt dat u student/ niet- 

voorschrijvende onderzoeker bent.

Diner en feest
007 knows how to party in style, do you?
De JNVR nodigt u uit voor de feestavond op donderdag 27 september vanaf 19.30 uur in Papendal!  
De kosten bedragen € 65 voor leden en € 95 voor niet-leden.

Hotelaccommodatie
In de online inschrijfmodule kunt u direct een kamer boeken bij Hotel Papendal. 
Hotelreserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Kosten hotelaccommodatie
 Standaard kamer Superior kamer
Eenpersoonskamer € 105 € 112
Tweepersoonskamer* € 116 € 123

Bovenstaande kosten zijn per nacht en inclusief ontbijt en toeristenbelasting.
*  Let op: een tweepersoonskamer dient door 1 persoon gereserveerd en volledig betaald te worden.

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende verenigingen:
• Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
• Verpleegkundigen Specialisten Register (VSR)
• Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
• Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
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Tel. 073 - 700 35 00
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Op donderdag 27 en vrijdag 28 september 2018 vinden de jaarlijkse najaarsdagen plaats 
van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, op “Papendal” bij Arnhem.

De najaarsdagen beginnen volgens traditie ook dit jaar met een onderwijssessie voor 
reumatologen en reumatologen in opleiding, maar wel over een modern onderwerp: 
“E-health”. Op donderdagmiddag is er volop keuze in verschillende abstract sessies,  
zowel basaal als klinisch. De donderdag wordt afgesloten met de Jan van Breemen Oratie: 
op advies van het Concilium Rheumatologicum heeft het Bestuur besloten deze toe te 
kennen aan Prof. dr. Georg Schett (Erlangen, Duitsland).
De vrijdag wordt begonnen met hardlopen of wandelen, een goed en gezond begin van  
de dag!  Vrijdag is er een zeer gevarieerd programma, met lezingen, werkgroepen en  
op vrijdagmiddag een debat over artrose, is het een botaandoening (Prof dr. R. Lories, 
Leuven, België), of een inflammatoire aandoening (Prof dr. M. Kloppenburg, Leiden)?

Kortom, het wetenschappelijk programma is veelbelovend, er is ook gelegenheid voor 
bijpraten met collega’s, en niet te vergeten, op donderdagavond een spectaculair feest.

Tot ziens in Papendal.
Prof. dr. Willem Lems, wetenschappelijk secretaris 

P.s.  Dit is slechts een flyer. Tijdens het congres kunt u het programma volgen met een klein 
programmaboekje en de programma-netwerk App, die vanaf nu te downloaden is. 

Download de Netwerkapp!
In de App kunt u het programma raadplegen met achterliggende informatie van de 
voordrachten en overige programmaonderdelen. Ook kunt u in de App uw eigen 
persoonlijke programma samenstellen.
In de Netwerkapp vindt u andere deelnemers aan het Najaarscongres 2018 en met al deze 
personen is het mogelijk afspraken in te plannen tijdens, maar ook buiten één van de 
congresdagen. Kennis delen was nog nooit zo eenvoudig!

Hoe krijg ik de Netwerkapp op mijn telefoon?
1.  Download de Netwerkapp op uw telefoon en/of tablet via get.networkapp.eu
2.  Registreer met uw LinkedIn-account of e-mail
3.  Gebruik de unieke eventcode: NVR2018
4.   Plaats uw oproep, chat en leg contact met andere deelnemers

QR-code naar get.networkapp.eu

Programma - highlights

Woensdag 26 september 2018
19.00 - 20.00 Ontvangst met broodjesbuffet
20.00 - 22.00 Reumatologie quo vadis
  ‘Hoe blijf je in de lead van de reumatologie business?’ Interactief komen 

de volgende onderwerpen aan bod: invloed op het beleid van dure 
geneesmiddelen; Risico op ziekte/arbeidsongeschiktheid; balans werk/
privé; Verrekening honoraria oa logex;  Rol zorgverzekeraars op zorg;  
Zorg op de juiste plek (hoofdlijnenaccoord); Medisch specialist 2025 en 
functiedifferentiatie.  

Donderdag 27 september 2018
09.30 - 10.30   Algemene ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor 

Reumatologie

10.30 - 10.45  Pauze

10.45 - 12.30   Opening, uitreiking Nederlandse Reumatologiepenning 
 • Onderwijssessie: E-Health; de toekomst
 -  De ReumaMeter: De belofte van digitale ondersteuning van de zorg voor 

reumapatiënten
 -  Hoe kan E-Health succesvol in de dagelijkse praktijk worden toegepast? 

SpA-Net als voorbeeld.
 - Meten in de dagelijkse praktijk. De bijdrage van PROMIS CATs
 •  Onderwijssessie (voor niet-artsen): Translating wetlab findings to the clinic

12.30 - 14.00  Lunch & Postersessie 1

14.00 - 15.30  Parallelsessies
 • Abstract sessie A: Reumatoïde artritis - treatment   
 • Abstract sessie B: Klinisch spondyloartritis
 • Abstract sessie C: Systeemziekten
 • Abstract sessie D: Basaal

15.30 - 16.00  Pauze

16.00 - 17.30  Parallelsessies
 • Abstract sessie E: Reumatoïde artritis - clinical aspects 
 • Abstract sessie F: Bot/kraakbeen    
 • Abstract sessie G: Translationeel
 • Werkgroep Jicht
 - Gout characteristics of a female disease
 - Dapansutrile, proof of concept study in acute gout
 -  Primaire uitkomst Anakinra vs TAU & Gezondheids economisch model 

Anakinra vs TAU 
 -  Toepasbaarheid van ICHOM inflammatory arthritis outcome set in Jicht

17.30 - 18.00  Pauze & uitreiken prijs beste voordracht & poster donderdag

18.00 - 18.45  Jan van Breemen Oratie - Bone as target organ of the immune system
 Prof. dr. G.A. Schett (Erlangen, Duitsland)

18.45 - 19.30  Receptie
19.30 - 00.30  Diner & feest

Vrijdag 28 september 2018
07.45 - 08.30   Hardloop & wandel sessie olv trainer “Hardlopen met Reuma programma”
  Naar keuze 3 kwartier wandelen of hardlopen: een goed en gezond begin 

van de dag!

09.00 - 09.30  Algemene ledenvergaderingen
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
 • Nederlandse Vereniging voor Health Professionals in de Reumatologie

09.30 - 09.45  Pauze

09.45 - 11.15  Parallelsessies
 • CAT-sessie
 - Lokale corticosteroïd injectie voor carpaal tunnel syndroom
 - Het gebruik van NSAIDs bij patiënten met IBD en reumatische klachten
 -  Diagnostische waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek en 

labonderzoek bij het stellen van de diagnose reuscelarteritis
 • Werkgroep HELDER
 - Duppen hoe doe je dat in de praktijk en wat heb je ervoor nodig? 

 •  Werkgroep Vasculaire Reumatologie: Het cardiovasculaire risico bij 
reumatische ziekten – Hot topics anno 2018

 -  Jicht: een nieuwe, onafhankelijke, cardiovasculaire risicofactor?
 -  Het risico op hart- en vaatziekten bij spondylarthropathieën: waar staan 

we anno 2018?
 -  Is er verminderde vaatwandinflammatie bij TNF blokkade en methotrexaat?
 -  Cardiovasculair risicomanagement bij RA: nog steeds heel veel te 

verbeteren!
 • Best practice sessie: Reumazorg Online
 - Online-training
 - Reuma uitgedaagd
 -  E-Health zelfmanagement tools - Wat werkt voor wie?
 - De Reuma App

11.15 - 11.35  Pauze

11.35 - 13.05  Parallelsessies

Uitnodiging
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Spondyloartritis 
 • Epidemiologie sessie
     Interactieve sessie waarin onderzoeksproblemen behandeld worden. 

Interessant voor AIOS en onderzoekers!
 • Afsluitende sessie: Oogheelkundige screening bij (H)CQ gebruik
 -  Chloroquine en de noodzaak tot oogheelkundige controles, een start 

naar een nieuwe NVR richtlijn
 -  De oogheelkundige darkside van Plaquenil
 • Afsluitend debat
 -  Artrose is een inflammatoire ziekte die anti-inflammatoire medicatie behoeft
 -  Regeneratieve technieken/ de WnT pathway moeten de oplossing bieden

16.00 – 16.10  Uitreiken prijs beste voordracht & poster vrijdag & beste CAT

16.10 – 17.00  Gelegenheid tot napraten en informele evaluatie

Inschrijving
U kunt zich online inschrijven via de congreskalender op www.congresscompany.com  
& www.nvr.nl.

Kosten inschrijving
 NVR Lid Niet-lid Studenten / niet-voorschrijvende onderzoekers*
Gehele congres € 256 € 300 € 100
Dagregistratie donderdag € 128 € 150 € 50
Dagregistratie vrijdag € 128 € 150 € 50

Let op: Bij registratie na 9 september geldt een toeslag van Euro 20 op bovenstaande tarieven.
*  Stuur een verklaring van uw begeleider/ leidinggevende waaruit blijkt dat u student/ niet- 

voorschrijvende onderzoeker bent.

Diner en feest
007 knows how to party in style, do you?
De JNVR nodigt u uit voor de feestavond op donderdag 27 september vanaf 19.30 uur in Papendal!  
De kosten bedragen € 65 voor leden en € 95 voor niet-leden.

Hotelaccommodatie
In de online inschrijfmodule kunt u direct een kamer boeken bij Hotel Papendal. 
Hotelreserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Kosten hotelaccommodatie
 Standaard kamer Superior kamer
Eenpersoonskamer € 105 € 112
Tweepersoonskamer* € 116 € 123

Bovenstaande kosten zijn per nacht en inclusief ontbijt en toeristenbelasting.
*  Let op: een tweepersoonskamer dient door 1 persoon gereserveerd en volledig betaald te worden.

Accreditatie
Er wordt accreditatie aangevraagd bij de volgende verenigingen:
• Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
• Verpleegkundigen Specialisten Register (VSR)
• Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
• Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)

Congressecretariaat

Tel. 073 - 700 35 00
E-mail: info@congresscompany.com
www.congresscompany.com
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