UITNODIGING

Minisymposium
Nieuw licht op
(beginnende) polyartritis
Vrijdag 10 januari 2020 | Van 11:45 uur tot 15:15 uur
Academiegebouw Berchmanianum, Nijmegen

Na het minisymposium verdedigt Femke Lamers-Karnebeek haar proefschrift:
Arthritis flare after stopping TNF inhibitor in RA:
frequency, predictability and radiography
om 16:30 uur precies in Academiezaal Aula, Nijmegen
Er is voor 3 uur accreditatie aangevraagd bij NVR, NAPA, VSR en V&VN

Voorwoord
De reumatologie is continu in beweging: nieuwe (patho)fysiologische
mechanismen worden ontdekt, "omics" zijn "hot", nieuwe medicijnen en
therapeutische strategieën worden ontwikkeld, en beeldvormende
technieken worden steeds meer toegepast.
Met dit minisymposium willen we u graag een overzicht bieden van de
nieuwste inzichten in polyartritis, waarbij fundamenteel onderzoek met
uitzicht op vernieuwende translationele toepassingen, echografische
technieken in diagnostiek en follow-up, en vroegdiagnostiek de revue
zullen passeren.

Programma minisymposium
11:15-11.45 uur

Ontvangst en registratie

11.45-12.00 uur Welkom en korte introductie door de voorzitter
	
Prof. dr. Piet van Riel, reumatoloog, principal investigator IQ health care, Nijmegen
12:00-12:45 uur 	Hoe gaan omics de classificatie en behandeling van
chronische polyartritis beïnvloeden?
 rof. dr. Timothy Radstake, reumatoloog, Senior Medical Director, Early Clinical
P
Development Immunology & head Immunology Translational Science, Abbvie

12:45-13:30 uur

Lunchbuffet

13:30-14:15 uur Echografische detectie en monitoring van artritis
Dr. Hans Jacobs, reumatoloog, UMCU, Utrecht

14:15-15:00 uur Welke patiënt met inflammatoire artralgie ontwikkelt RA?
Prof. dr. Annette van der Helm-van Mill, reumatoloog, LUMC, Leiden en
Erasmus MC, Rotterdam

15:00-15:15 uur Afsluiting door de voorzitter
	
Prof. dr. Piet van Riel, reumatoloog, principal investigator IQ health care, Nijmegen

Om 16.30 uur precies start Femke Lamers-Karnebeek in de Academiezaal Aula
de verdediging van haar proefschrift “Arthritis flare after stopping TNF inhibitor in RA:
frequency, predictability and radiography”. Deze verdediging begint met een kort
overzicht van het proefschrift voor leken.

Aanvullende informatie
Inschrijving
Voor het minisymposium kunt u zich online aanmelden via de website www.marktwo.nl.
U ontvangt bij uw deelnamebevestiging een gedetailleerde routebeschrijving en
parkeerinformatie. Voor het bijwonen van de verdediging van het proefschrift is
registratie niet nodig.
Adressen
Minisymposium:
Academiegebouw Berchmanianum
Houtlaan 4
6525 XZ Nijmegen
Verdediging proefschrift:
Academiezaal Aula
Comeniuslaan 2
6525 HP Nijmegen
Doelgroep
Het minisymposium is bedoeld voor reumatologen, physician assistants reumatologie,
verpleegkundig specialisten reumatologie en reumaverpleegkundigen.
Accreditatie
Accreditatie wordt voor 3 uur aangevraagd bij de NVR, NAPA, VSR en V&V.
Kosten
Er is geen eigen bijdrage; u kunt kosteloos deelnemen aan het minisymposium
en de verdediging van het proefschrift.
Annuleren
Mocht u onverhoopt uw inschrijving van het minisymposium moeten annuleren,
zou u dan een emailbericht willen sturen naar info@marktwo.nl?
Nog vragen?
Voor meer informatie neemt u contact op met Mark Two Academy,
Inge Kleiss, project manager, telefoonnummer 033-434 57 30, e-mail ikleiss@marktwo.nl.

Deze nascholing is mede mogelijk gemaakt door een unrestricted grant van Abbvie.

