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Noord Hollands Osteoporose Congres 
2021

 

Wanneer  9 september 2021

Locatie  Van der Valk Hotel Akersloot
Tijd  9.15 - 17.30 uur



Samen met het organisatiebureau Two Hands Events  
organiseren wij donderdag 9 september 2021 het eerste 
Noord Hollands Osteoporose Congres

Het aantal oudere patiënten met osteoporose en fracturen zal de komende 

jaren verder toenemen. De oorzaken voor osteoporose zijn divers en vra-

gen om verschillende behandelingen. Tijdens deze nascholing zullen wij 

uitgebreid ingaan op de diagnostiek en behandeling van osteoporose.  

De behandeling van osteoporose maakt een enorme ontwikkeling door 

met nieuwe mogelijkheden. Voorbeeld hiervan is romosozumab.

Steeds vaker zijn meerdere specialisten betrokken bij de zorg voor 

deze, vaak complexe en kwetsbare, patiënten. Betere kennis van elkaars 

vak gebieden is derhalve essentieel om de zorg voor deze patiënten zo 

optimaal mogelijk in te richten en om, in overleg met de patiënt en hun 

naasten, de juiste behandelkeuzes te maken. In deze nascholing wordt 

specifiek ingegaan op de transmurale en multidisciplinaire osteoporose 

zorg. Tijdens de gehele nascholing wordt er gerefereerd aan nieuwe richt-

lijnen op het gebied van de osteoporose zorg.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze 1ste editie van 

het Noord Hollands Osteoporose Congres. Voor dit congres hebben wij 

toonaangevende sprekers gevraagd om hun kennis met ons te delen en 

tijdens interactieve sessies met ons in discussie te gaan over het verder 

optimaliseren van de osteoporose zorg.

Namens de programmacommissie,

Harm Graat, orthopedisch chirurg

René Jansen, klinisch geriater

Hennie Raterman, reumatoloog

Suat Simsek, internist-endocrinoloog

Leonie Zonneveld, huisarts

Patty Borsboom, congresmanager



Programma

Donderdag 9 september 2021 van 9.15 tot 17.30 uur
08.45 - 09.15 uur Ontvangst 
09.15 - 09.30 uur   Welkom 
 dr. Suat Simsek, internist-endocrinoloog, Noordwest

09.30 - 10.30: BLOK 1: Oorzaken osteoporose 
 Voorzitter: dr. Suat Simsek, internist-endocrinoloog, Noordwest

09.30 - 09.55 uur  Secundaire oorzaken osteoporose  
dr. Suat Simsek, internist-endocrinoloog, Noordwest

09.55 - 10.20 uur Glucocorticoid - geïnduceerde osteoporose 
 dr. Hennie Raterman, reumatoloog, Noordwest
10.20 - 10.45 uur  Testosteron en osteoporose 

prof. dr. Martin den Heijer, internist-endocrinoloog, 
Amsterdam UMC

10.45 - 11.00: Paneldiscussie

11.00 - 11.30: Pauze 



11.30 - 13.00 BLOK 2: Transmurale osteoporose zorg
Voorzitter: dr. René Jansen, klinisch geriater, Noordwest

11:30 - 11.55 uur Osteoporose zorg in de eerste lijn
 drs. Leonie Zonneveld, huisarts Alkmaar
11:55 - 12.20 uur Osteoporose zorg in de tweede lijn
 dr. Liesbeth Winter, internist-endocrinoloog, LUMC  
12:20 - 12.45 uur  Zinnig zorg osteoporose: wat gaat er veranderen? 

(inclusief rol apotheker)
  prof. dr. Mariëlle H. Emmelot-Vonk,  

klinisch geriater, UMC Utrecht
12.45 - 13.00 uur Paneldiscussie

13.00 - 14.00 uur  Lunch

14.00 - 15.30  BLOK 3: Behandeling fracturen
Voorzitter: dr. Harm Graat, orthopedisch chirurg, Noordwest

14.00 - 14.25 uur  Is er een verschil tussen osteoporotische en  
niet-osteoporotische fracturen? 

 dr. Lucien Keijser, orthopedisch chirurg, Noordwest
14.25 - 14.50 uur Behandeling van heupfracturen zonder DEXA?
  dr. Hanna Willems, klinisch geriater, Amsterdam UMC  
14.50 - 15.15 uur Behandeling van osteoporotische wervelfracturen.
  prof. dr. Paul Willems, orthopedisch chirurg,  

Maastricht UMC
15.15 - 15.30 uur Paneldiscussie

15.30 - 16.00 uur Pauze 



16.00 - 17.30 BLOK 4: Behandeling osteoporose
Voorzitter: dr. Hennie Raterman, reumatoloog, Noordwest

16.00 - 16.40 uur 10-jaars data met denosumab
  prof. dr. Willem F. Lems, reumatoloog,  

Amsterdam UMC  
16.40 - 17.20 uur  Nieuwe behandelopties osteoporose met Evenity  

(romosozumab)
  dr. Natasha Appelman-Dijkstra,  

internist-endocrinoloog, LUMC 
17.20 - 17.30 uur Paneldiscussie

17.30 uur   Afsluiting congres  
dr. Suat Simsek en dr. René Jansen

17.40 - 18.30 Afsluitende borrel 

Houd u onze congreskalender in de gaten voor
actuele informatie over het Noord Hollands
Osteoporose Congres 2021. Schrijft u zich nu in 
door deze QR-code te scannen met uw mobiele 
telefoon of ga naar www.twohandsevents.nl
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Accreditatie is aangevraagd bij onderstaande verenigingen
Accreditatie Bureau Cluster 1
Nederlandse Internisten Vereniging
Nederlandse Orthopaedische Vereniging 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie
Verpleegkundig Specialisten Register

Kosten  Specialisten/huisartsen € 265 inclusief BTW
  AIOS                                    € 180 inclusief BTW

Organisatie

Sponsors

Uw gegevens zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in 
de toekomst mailings van Two Hands Events te ontvangen, kunt u contact opnemen met IQVIA via 
nl.onekey@iqvia.com of via telefoonnummer 035 – 69 55 355.


