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Symposium voorafgaand aan de oratie van 
prof dr I.E. van der Horst-Bruinsma 



Het Radboudumc en de Radboud Universiteit nodigen u ter gelegenheid 
van de oratie van Irene van der Horst-Bruinsma, afdelingshoofd 
Reumatologie Radboudumc, uit voor het symposium

Reumatologie in Nijmegen: 
de (eigen)wijzen komen 

uit het Oosten 

op vrijdag 16 december in Nijmegen. Een breed spectrum van nieuwe 
ontwikkelingen in reumatische ziekten zullen besproken worden door 
verschillende nationaal en internationaal gerenommeerde sprekers, 
die allen werkzaam zijn in ‘het oosten’. 

Uiteraard zullen ‘Gender and sex differences and Scientific Research’ 
uitgebreid aan bod komen. Na afloop van de inaugurele rede wordt de 
middag afgesloten met een receptie. Het belooft een zeer interessante 
dag te worden en we hopen dat u daarbij kunt zijn. 

Programma

9.00 uur Ontvangst en registratie

9.30 uur Opening door de voorzitter Dr. Fons van de Loo

9.35 uur Pijn is niet fijn (zelfs niet voor mannen) 
 Dr. Esmeralda Blaney Davidson

9.55 uur Geen sweet sixteen, maar de ware aard van interleukine-17 
 Dr. Marije Koenders

10.15 uur Bewegen: hét medicijn tegen reuma 
 Dr. Els van den Ende

10.35 uur Pauze

11.00 uur Een nieuwe stap met Rituximab 
 Dr. Alfons den Broeder

11.25 uur Soldaten in kaart gebracht: de werking van T- en B-cellen 
 Dr. Rogier Thurlings

11.50 uur Sclerodermie: Reuma in een harnas 
 Dr. Madelon Vonk

12.15 uur Afsluiting ochtendprogramma, aansluitend lunch

13.00 uur Artrose is meer dan alleen kraak-been 
 Dr. Martijn van den Bosch

13.25 uur SLE: Een hart gelach 
 Dr. Sander van Leuven

13.50 uur Afsluiting door de voorzitter

14.00 uur  Lopen naar Aula Radboud Universiteit 

15.45 uur Inaugurele rede Prof.dr. Irene van der Horst-Bruinsma

16.45 uur Receptie

Ondergetekende schrijft zich in voor

   Symposium ‘Reumatologie in Nijmegen: de (eigen)wijzen komen uit het Oosten 
op vrijdag 16 december 9.00-14.00 uur

   Oratie prof.dr. Irene van der Horst-Bruinsma, vrijdag 16 december 15.45-16.30 uur
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