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Algemene Informatie
11.35 - 13.05  Parallelsessies
 • Voordrachten sessie H: Patient Reported Outcomes
 • Health Professionals: Kom in beweging
 -  2018 EULAR recommendations for physical activity in people with 

infl ammatory arthritis and osteoarthritis
 -  Exercise as Medicine in Rheumatoid Arthritis: Effects on disease-

related outcomes and systemic manifestations
 -  Met reuma in beweging: de rol van apps
 -  Effectiveness of sensor monitoring in an occupational therapy 

rehabilitation program for older individuals after hip fracture, 
the SO-HIP trial 

 • Werkgroep Systeemziekten
 -  Auto-antistoffen en systemische sclerose: nieuwe inzichten en 

risicostratifi catie 
 -  Behandelopties voor systemische sclerose anno 2019: een overzicht 
 -  Autologe stamceltransplantatie voor systemische sclerose: 

uitkomsten op lange termijn; een Nederlandse multicenter studie 
 • Implementatie nieuwe richtlijnen Reumatologie
 - Voorbeschouwing op de nieuwe richtlijn RA 
 - Consequenties van de richtlijn Tuberculose screening 
 - Praktische consequenties van de vaccinatiehandleiding (RIVM)

13.05 - 14.30  Pauze & Postersessie II

14.30 - 16.00  Parallelsessies
 • Werkgroep SpA
 - Zin en onzin van beeldvorming in axiale SpA 
 - Implementatie van de PASDAS en huidscores in de dagelijkse praktijk 
 - Gesuperviseerde oefentherapie in axiale SpA 
 - Treat to Target in SpA: waar staan we nu? 
 - Plenaire discussie
 • Werkgroep Osteoporose
 -  Zachte botten en harde vaten: de relatie tussen hart- en vaatzieken en 

osteoporose 
 - GIOP, van 2003 tot 2009, pathogenese, epidemiologie en behandeling 
 - NVR standpunt GIOP 2002. 
 - Discussie over GIOP, standpunt 2019  
 • NHPR: vrije voordrachten

16.05 - 16.30  Medisch cabaret “To The Powerpoint”
                      Michiel Peereboom, “Dokter VOOR de zaal” 

16.30 - 16.45   Uitreiken prijs beste voordracht, poster vrijdag, 
beste CAT en sluiting Najaarsdagen 2019

16.45 - 17.30  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 HP/NHPR lid Studenten / niet-voorschrijvende onderzoekers*

Gehele congres € 250 € 300  € 100    
Dagregistratie donderdag € 130 € 153  € 50    
Dagregistratie vrijdag € 130 € 153  € 50 

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

niet-voorschrijvende onderzoeker bent

Diner en feest
Join us for a tropical Havana night!
De JNVR nodigt u graag uit voor de feestavond op donderdag 26 september.
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 € 106  € 113
Tweepersoonskamer € 116  € 123

Bovenstaande kosten zijn per nacht en inclusief ontbijt en toeristenbelasting. 
*  Let op: een tweepersoonskamer dient slechts 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
E-mail: info@congresscompany.com
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Download de App!

NVR 
Najaarsdagen 

2019
Hotel en Congrescentrum 

Papendal, Arnhem

NVR 
Najaarsdagen 

2019

25-27
sept.
2019



Op donderdag 26 en vrijdag 27 september 2019 vinden de jaarlijkse najaarsdagen plaats van de 
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, op “Papendal” bij Arnhem. Hoewel het programma 
in grote lijnen hetzelfde is als voorgaande jaren (“never change a winning team”), is er toch 
enige variatie. We zijn gewend om donderdagochtend de jaarlijkse onderwijssessie te hebben; 
ditmaal worden op dat tijdstip de 6 mooiste abstracts plenair gepresenteerd.  Het nadeel 
daarvan is dat er geen gezamenlijke onderwijsessie is, maar een voordeel is dat de 6 mooiste 
abstracts volop in de spotlights staan, en niet terechtkomen in een van de parallelle abstract 
sessies. In hoeverre dat bevalt, moet blijken uit de evaluatie.

Vanwege de grote belangstelling en waardering voor de CAT-sessies, is er nu een uitbreiding 
van 1 naar 2 CAT-sessies. Een ander verschil is de voortgaande pogingen om de basale 
onderzoekers meer bij het NVR programma te betrekken: door Prof. dr. Tim Radstake wordt een 
potentieel zeer aantrekkelijk programma georganiseerd waarbij aan alle 8 UMCs is gevraagd 
een bijdrage te leveren over recent basaal of translationeel werk.

Op donderdagmiddag is er volop keuze uit verschillende abstractsessies, zowel basaal 
(Engelstalig), als klinisch (Nederlands). De donderdag wordt traditiegetrouw afgesloten met 
de Jan van Breemenoratie. Op advies van het Concilium Rheumatologicum heeft het Bestuur 
besloten deze toe te kennen aan Prof. dr. Ronald van Vollenhoven (Amsterdam UMC). 
Ook op vrijdag is er een zeer gevarieerd programma, met lezingen, werkgroepen etc. 
Het is de dag waar het programma gericht is op, en deels gemaakt wordt door de Health 
Professionals. De dag wordt besloten met een culturele activiteit, namelijk een optreden van 
cabaretier Michiel Peereboom.

Kortom, het wetenschappelijk programma is veelbelovend, er is ook gelegenheid om 
bij te praten met collega’s, en niet te vergeten, op donderdagavond een spectaculair feest, 
met als titel “Join us for a tropical Havana night”.

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

P.s. dit is slechts een fl yer, tijdens het congres kunt u het programma volgen met een klein 
programmaboekje en de Netwerkapp, 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 2019 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 activeer of krijg ik de Netwerkapp op mijn telefoon?
 1. Open de Netwerkapp of download deze via get.networkapp.eu 
 2. Vul de (nieuwe) code in: NVR2019 
 3.  Begin met netwerken; plaats een oproep, chat en leg contact 

met andere deelnemers

QR-code get.networkapp.eu

 1. Open de 
 2. Vul de (nieuwe) code in: 
 3.  Begin met netwerken; plaats een oproep, chat en leg contact 

Programma - highlights

Woensdag 25 september 2019
18.00 - 20.00 Ontvangst met broodjesbuffet
20.00 - 22.00  Netwerkgeneeskunde: De juiste zorg op de juiste plek en kan dat ook 

op afstand?
 - concept geïntegreerde zorg: beste zorg verleend tegen laagste kosten
 - ARCH: zorg tussen 2-3e lijn
 - meekijkconsulten: zorg tussen 1-2e lijn
 - inzet van thuiszorg (zorg 0-1-2e lijn)
 - JNVR: visie op de toekomst van zorg

22.00 - 00.00 Borrel

Donderdag 26 september 2019
08.00 - 09.30  Registratie en ontvangst

09.30 - 10.30  Algemene ledenvergadering Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

10.30 - 10.45  Pauze

10.45 - 12.30  Opening en uitreiken Nederlandse Reumatologiepenning 
• Top abstracts

 •  Science session: Open Dutch network for translational rheumatology 
research (Engelstalig)

 - Elevator pitch from every academic center

12.30 - 14.00  Lunch & Postersessie I

14.00 - 15.30  Parallelsessies
 • Voordrachten sessie A: Reumatoïde artritis    
 • Voordrachten sessie B: Translational I (Engelstalig)
 • Voordrachten sessie C: Spondyloarthritis
 • Voordrachten sessie D: Immunology (Engelstalig)

15.30 - 16.00  Pauze

16.00 - 17.30  Parallelsessies
 • CAT-sessie I
 - Hydroxychloroquine als behandeling van handartrose
 - PPI bij prednisongebruik – Mythe of noodzaak?
 -  Beste timing om te starten met urinezuurverlagende therapie, tijdens 

of na jichtaanval?
 • Voordrachten sessie F: Systeemziekten 
 • Voordrachten sessie G: Translational II (Engelstalig)

 • Werkgroep Jicht
 -  Een nieuwe aanpak voor jichtaanvallen met een orale interleukine 

1 release remmer
 - Cardiovasculair Risico en Netosis bij het Amsterdamse Jicht cohort
 - Improving adherence in gout care with eHealth

17.30 - 18.00   Pauze & Uitreiken prijs beste voordracht, poster donderdag, 
CAT en Goslingprijs 

18.00 - 18.45  Jan van Breemen Oratie – Reumatologische behandeling: 
wat we kunnen, wat we weten, en wat we kunnen weten

          Prof. dr. R.F. van Vollenhoven, Amsterdam UMC

18.45 - 19.30  Borrel

19.30 - 00.30  Diner & Feest 

Vrijdag 27 september 2019
07.45 - 08.30  Hardloop & wandel sessie 
  Naar keuze 3 kwartier wandelen of hardlopen: 

een goed en gezond begin van de dag!

08.00 - 09.00  Registratie en ontvangst

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 II
 -  Biological of targeted therapie in reumatoïde artritis: wel of niet 

combineren met csDMARD?
 -  24-uurs urinezuurexcretie bepalen voor start van benzbromaron; 

is dit nodig?
 -  De geboorte van een nieuw soort reumatologie?
 • Werkgroep Helder
 -  Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan: Praktische ICT 

oplossingen voor VBHC in de reumatologie
 • Best practice Health Professional
 - Gezondheidsvaardigheden; uitdagingen en interventies in de zorg
 -  Het coachen van patiënten bij gezondheidsvaardigheden, hoe doe je dat?
 -  Gezondheidsvaardigheden, van local naar global – ontwikkelingen van 

interventies in de Nederlandse reumatologie en daarbuiten

11.15 - 11.35  Pauze

Uitnodiging


