
REGIONALE NASCHOLING

SYSTEMISCHE SCLEROSE 
EN PULMONALE COMPLICATIES

16 september 2021 • 19:00-21:00 uur • Online

Doelgroep: 
• longartsen • cardiologen • reumatologen • internisten • verpleegkundig specialisten



Deze nascholing wordt georganiseerd door Boehringer Ingelheim (BI) in samenwerking met Janssen.

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) en interstitiële longziekten (ILD) zijn mogelijke complicaties 
bij patiënten met systemische sclerose (SSc) en een belangrijke oorzaak van overlijden bij deze 
patiënten.

In de dagelijkse praktijk is het herkennen van deze complicaties en het organiseren van de zorg zeer 
uitdagend.

Drie erkende specialisten van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, geven u een praktische leidraad 
van de nieuwste medische ontwikkelingen voor screening op de aanwezigheid van PAH of ILD bij 
SSc-patiënten alsook voor de daaropvolgende behandeling(en).

Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk bespreken zij:

• De verschillende ziektebeelden SSc, PAH en ILD
• Valkuilen mbt diagnostiek en opvolging
• Heldere tips voor de dagelijkse praktijk

Kortom, de meest praktische nascholing die u kunt volgen over PAH en ILD als mogelijke complicaties bij SSc.

AGENDA 

18:45 - 19:00 Platform open voor deelnemers (wachtkamer) 

19:00 - 19:05 Welkom, Esther Nossent
19:05 - 19:30 SSc, Alexandre Voskuyl 
19:30 - 19:55 PAH-SSc, Harm Jan Bogaard
19:55 - 20:20 ILD en SSc, Esther Nossent
20:20 - 20:55 Praktische aanpak bij vroege 
  herkenning en screening 
  (Paneldiscussie)

20:55 - 21:00 Afsluiting, Esther Nossent

LOCATIE Online

Drs. 
Esther Nossent, 
Longarts

Prof. dr. 
Harm Jan Bogaard, 
Longarts

Prof. dr. 
Alexandre Voskuyl, 
Reumatoloog
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Janssen-Cilag NV

Schrijf u nu in via
www.medclass.nl/

ssc-pulmonalecomplicaties

Accreditatie is aangevraagd bij NVR, NVALT, NVVC, NIV, V&VN.

Medclass is in beheer van Boehringer Ingelheim. De door u ingevulde gegevens (naam, e-mail en BIG) worden gedeeld met Janssen als medeorga-
nisator van deze nascholing.  Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op het privacy statement van Janssen (https://www.janssen.com/
netherlands/nl) en Boehringer Ingelheim (https://www.boehringer-ingelheim.nl).


