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Na een succesvolle eerste editie in 2022, organiseren we ook dit jaar het Spa in Motion 
event. Dit keer zal het live worden uitgezonden vanuit Nederland, waar alle sprekers en 
voorzitters aanwezig zullen zijn. Wij willen u graag uitnodigen hierbij aanwezig te zijn  
en deel te nemen aan het Nederlands programma met workshop, om vervolgens  
gezamenlijk het main event van Spa in Motion te volgen. Tijdens het main event zullen 
we verbinding hebben met collega’s uit België, Denemarken, Noorwegen, Zweden,  
Zwitserland, Oostenrijk en Finland.

Donderdag 16 maart 2023
NH Hotel, Jaarbeursplein 24, 3521 AR Utrecht

Registreer nu!
Scan de QR code of ga naar https://bit.ly/SpAinMotion
We hopen u te zien op 16 maart 2023. Live of virtueel.

Met vriendelijke groeten,
UCB Pharma BV

Uitnodiging



16:00 CET  Welcome from the chairs
  Dr Sofia Ramiro, Rheumatologist and a Senior Researcher at Leiden University Medical Center and 

Zuyderland Medical Center, The Netherlands

  Professor Hilde Hammer. Rheumatologist and Professor at Diakonhjemmet Hospital and 
University of Oslo, Norway

16:05 CET  Under-/over-diagnosis of axSpA: how to improve?
  Prof. dr. Robert Landewé, professor of rheumatology at Academic Medical Centre Amsterdam and 

Zuyderland Medical Center, the Netherlands

16:30 CET  Poll and Q&A

16:40 CET  Country workshop 1
  BE and DK: Pain in axSpA: what is the underlying cause and how to best distinguish between 

mechanical and inflammatory lower back pain?
  FI and NL: Tapering in axSpA: what are the best practices and can we predict flares? 
 One representative per country to present workshop results

Main event

Programma 
14:30 uur Opening Nederlands programma met een kleine versnapering

15:00 uur Uitleg over de workshop door dr. Elien Mahler

15:15 uur Workshop en terugkoppeling voorbereiden

15:45 uur Pauze



Lukt het u niet om naar Utrecht te komen? Dan kunt u het Spa in Motion main event 
ook thuis of vanaf uw werkplek online volgen. Op de inschrijfpagina kunt u deze optie 
selecteren.

17:10 CET  Pinpointing differences in SIJ MRI between men and women: what are the implications for 
optimal management of axSpA?

  Professor Phillippe Carron, Head of Clinic and Associate Professor at the Department of Rheumatology 
at Ghent University Hospital

17:30 CET  Poll and Q&A

17:40 CET  Break

17:50 CET  Country workshop 2
  NO and SE: Exercise in axSpA: what is the current evidence for axSpA management and can it  

help achieve remission?
  AT and CH: Treat-to-target in axSpA: what are the challenges of implementing T2T in the clinic?
 One representative per country to present workshop results

18:20 CET  The recommended optimal management of axSpA: what are the challenges in achieving 
remission?

 Prof. dr. Thomas Hügle, professor and head of rheumatology, University Hospital Lausanne, Switzerland

 Dr. Elien Mahler, rheumatologist Sint Maartenskliniek Nijmegen, the Netherlands

18:40 CET  Poll and Q&A

18:50 CET  Closing statement
 Dr Sofia Ramiro and Professor Hilde Hammer

19:00 uur Licht buffet en mogelijkheid tot netwerken

CET: Central European Time 
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