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Symposium ter gelegenheid van de oratie van

Prof. dr. Irene E. van der Horst-Bruinsma

Gender and sex differences
in Scientific Research
Woensdag 28 november, Amsterdam

Gender and sex differences
in Scientific Research
Woensdag 28 november
Auditorium, Vrije Universiteit, Amsterdam

9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur

Welkom door Raad van Bestuur
Prof.dr. M.H.H. Kramer

10.10 uur

Opening door de voorzitter
Prof.dr. R.F. van Vollenhoven, directeur ARC

10.15 uur

Sex and gender differences in drug development
Dr. S.B. Ahmed, associate professor and nephrologist, Institute
of Gender and Health, Canadian Institutes of Health Research

10.55 uur

Pauze

11.15 uur

Methodologische aspecten in gezondheidsonderzoek
Prof.dr. M. Boers, reumatoloog/klinisch epidemioloog

11.40 uur

Sekseverschillen bij chemotherapie
Prof.dr. J. Cloos, hematoloog Amsterdam UMC

12.15 uur

Het nut van mannen- of vrouwen- knieprotheses?
Prof.dr. R. Nelissen, orthopedisch chirurg, LUMC

12.40 uur

Lunch

13.30 uur

Het vrouwenhart
Dr. Y. Appelman, cardioloog Amsterdam UMC

13.55 uur

Osteoporose bij (jonge) mannen
Prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog ARC

14.20 uur

Werken TNF-blokkers net zo goed bij vrouwen
als mannen met SpA?
T. Rusman, arts-onderzoeker ARC

14.35 uur

Gender differences in body composition and efficacy
of TNF inhibitors
S. Ibanez, Clinica Alemana, Chili

14.50 uur

SpEYE: Hoe helpt uveitis bij vroege herkenning van
SpA bij vrouwen?
R. van Bentum, arts-onderzoeker ARC

15.05 uur

Afronding, verplaatsing naar Aula Vrije Universiteit

15.45 uur

Inaugurele rede: Adam is geen Eva
Prof.dr. I.E. van der Horst-Bruinsma

16.30 uur

Receptie

Het Amsterdam Rheumatology & immunology Center|VUmc en de
Vrije Universiteit nodigen u ter gelegenheid van de oratie van Irene
van der Horst-Bruinsma, reumatoloog, uit voor het symposium Gender
and sex differences and Scientific Research op woensdag 28 november
in Amsterdam. Lange tijd deden gezondheidsonderzoekers vaak alleen
onderzoek met mannelijke proefpersonen en proefdieren. Dat kan in de
21e eeuw echt niet meer.
Tijdens het symposium zullen verschillende (inter-)nationale experts hun licht
laten schijnen over recente ontwikkelingen op deze terreinen. Na afloop van
de inaugurele rede wordt de middag afgesloten met een receptie. Het belooft
een zeer interessante dag te worden en we hopen dat u daar bij kunt zijn.
Prof.dr. Ronald van Vollenhoven
Directeur Amsterdam Rheumatology & immunology Center

Ondergetekende schrijft zich in voor
Symposium
Gender and sex differences in Scientific research op

woensdag 28 november 9.30-15.15 uur
Oratie
prof.dr. Irene van der Horst-Bruinsma woensdag 28 november 15.45-16.30 uur
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