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De werkgroepleden hebben zich in dit kader 
een aantal doelen gesteld. Zij willen de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van artrose delen 
tijdens bijeenkomsten en in (vak)bladen in 
Nederland. Ook willen zij meer samenwerken 
om het Nederlands onderzoek naar artrose naar 
een nog hoger niveau te tillen. Ten slotte hopen 
zij een aanspreekpunt te vormen voor andere 
professionals die in aanraking komen met artrose 
alsook voor patiëntverenigingen. 

De werkgroep nodigt andere enthousiaste 
collega’s van harte uit om zich aan te sluiten. 
Zowel reumatologen, reumatologen in opleiding 
als health professionals zijn welkom om 
initiatieven te ontplooien. Ook ontvangt zij 
graag suggesties en vragen uit het veld. Dit kan 
onder andere door een bericht te sturen naar 
w.e.vanspil@umcutrecht.nl, g.kloppenburg@
lumc.nl of wf.lems@vumc.nl.  

Het officiële startschot voor de werkgroep zal 
worden gegeven in aansluiting op het slotdebat 
van de aanstaande Najaarsdagen. Dit jaar gaat 
dat namelijk over artrose, met als vraag of artrose 
primair een ontstekingsziekte of botziekte is. 
De eerste werkgroepbijeenkomst zal plaatsvinden 

NIEUWE NVR-WERKGROEP  
ARTROSE VAN START
Recent is de nieuwe NVR-werkgroep artrose van start gegaan, op initiatief van Erwin 
van Spil (UMCU), Margreet Kloppenburg (LUMC) en Willem Lems (VUmc), allen clinici 
en onderzoekers met een speciale affiniteit met artrose. Zij hopen hiermee artrose 
een meer herkenbare positie in het reumatologisch veld te geven. De expertise en 
vaardigheden van reumatologen kunnen volgens hen namelijk bijdragen aan het verder 
verbeteren van de conservatieve zorg voor mensen met artrose.

op 27 november 2018, van 18.30-20.30 uur, in 
de Domus Medica. Er zal worden gezorgd voor 
een luxe broodmaaltijd tussen 18.00 en 18.30 
uur. Tijdens deze bijeenkomst zal aandacht 
worden besteed aan de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van artrose in hand en knie. Er 
zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen 
en het aandragen van onderwerpen voor 
volgende bijeenkomsten. De bijeenkomsten 
zullen in eerste instantie halfjaarlijks worden 
georganiseerd. Alle reumatologen (in opleiding) 
en health professionals zijn welkom. Zij kunnen 
zich aanmelden via info@nvr.nl (graag tijdig 
aanmelden, vol is vol!).

OPROEP!


