Programma NVR Najaarsdagen
Donderdag 24 september
Met tafelhosts Art Rooijakkers en Astrid van Tubergen
Webinar 1: Op afstand de beste zorg?!
13.30 uur

Astrid van Tubergen
Wouter Bos
Nique Lopuhaä

14.45 uur
15.00 uur

Harald Vonkeman
Liza de Vries
JNVR
Rondetafelgesprekken

Welkomstwoord
Ervaringen met zorg op afstand in de reumatologiepraktijk
tijdens COVID crisis, uitslagen van landelijke survey
Patiënten perspectief op reumatologiezorg tijdens COVID-19
crisis
Beeldbellen door de ogen van de reumatoloog en de patiënt
Kun je artritis herkennen met beeldbellen?
Quiz
In gesprek over diverse thema’s in kleine groepjes
Inschrijving per 8 september mogelijk via de Networkapp
(link volgt via NVR site)

Webinar 2: Gaat er iets boven de PET?
15.30 uur

Joyce van der Bijl
Conny van der Laken
Liesbeth Brouwer
Jerney de Jongh

16.45 uur

JNVR

Casuïstiek
FDG-PET: huidige plaatsbepaling in de reumatologische
praktijk
FDG-PET: vroege herkenning en vervolg bij patiënten verdacht
van reuscelarteriïtis
Een nieuw perspectief voor beeldvorming van spondyloartritis
met Fluoride PET-CT
Quiz

Vrijdag 25 september

Met tafelhosts Art Rooijakkers en Astrid van Tubergen
Webinar 3: Veerkracht in moeilijke tijden
13.30 uur

Rita Schriemer
Rinie Geenen
Jasmijn Holla
Cindy Veenhof

14.45 uur
15.00 uur

JNVR
Rondetafelgesprekken

Opening en introductie Veerkracht in moeilijke tijden
Bezorgdheid, stress en veerkracht bij patiënten met
reumatische aandoeningen tijdens de piek van COVID-19
De relatie tussen psychosociale kwetsbaarheid en de
ontwikkeling van artritis in een cohort van seropositieve
artralgie patiënten.
Stimuleren van bewegen op afstand: hoe doe je dat? Via eexercise?
Quiz
In gesprek over diverse thema’s in kleine groepjes
Inschrijving per 8 september mogelijk via de Networkapp
(link volgt via NVR site)

Webinar 4: COVID-19: we zijn er nog niet vanaf…!
15.30 uur

Renee Allaart
Merel Opdam
Gertjan Wolbink
Lise Verhoef

16.45 uur

JNVR

COVID-19, zijn onze patiënten extra kwetsbaar?
Risicofactoren voor opname i.v.m. COVID-19 voor patiënten
met reumatische aandoeningen
Reuma en isolatie in tijden van corona
Stoppen of doorgaan met immuunmodulerende medicatie
tijdens een infectie
Prijsuitreiking en afsluiting

