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GEACHTE COLLEGA,
 
Op dinsdag 20 juni aanstaande zal voor de 19e maal het POST EULAR symposium worden georganiseerd.
 
Tijdens dit symposium zullen bevlogen experts aan de hand van verschillende thema’s de belangrijkste nieuwe 
inzichten, die tijdens de EULAR zijn gepresenteerd, voor u samenvatten. Zij zullen dit op een overzichtelijke 
wijze en in het perspectief van de praktiserende reumatoloog doen. En zoals altijd bieden we het podium aan 
jonge Nederlandse collega’s om hun onderzoek met veel enthousiasme te presenteren.
 
U treft het volledige programma in deze uitnodiging aan.
 
Ik nodig u van harte uit om aan deze leerzame en inspirerende dag deel te nemen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Astrid van Tubergen
Reumatoloog, Maastricht UMC+, voorzitter



09.15 uur  Ontvangst en registratie

09.55 uur  Welkom door de dagvoorzitter
 Prof. dr. Astrid van Tubergen, Maastricht UMC+

10.00 uur  Therapeutic drug monitoring in de reumatologie
 Dr. Charlotte Krieckaert, Reade

10.30 uur  Zorg op afstand in de reumatologie
 Dr. Marcel Flenrie, Sint Maartenskliniek Nijmegen 

11.00 uur  Oral abstract door jonge onderzoeker
 Spreker volgt

11.15 uur  Pauze

11.40 uur  Gepersonaliseerde zorg in vroege RA
 Dr. Pascal de Jong, Erasmus MC

12.10 uur  Difficult to treat RA
 Dr. Paco Welsing, UMC Utrecht

12.40 uur  Oral abstract door jonge onderzoeker
 Spreker volgt 

12.55 uur  Lunchbuffet

13.40 uur  Nieuwe ontwikkelingen in artrose
 Dr. Wing-Yee Kwok, Rijnstate Arnhem

14.10 uur  Osteoporose en metabole botziekten
 Dr. Sandrine Bours, Maastricht UMC+

14.40 uur  Oral abstract door jonge onderzoeker
 Spreker volgt

14.55 uur  Pauze

15.15 uur  Diagnostiek en monitoren van grote vaten vasculitis
 Prof. dr. Liesbeth Brouwer, UMCG

15.45 uur  Nieuwe ontwikkelingen in systeem sclerose 
 Dr. Madelon Vonk, Radboudumc

16.15 uur  Oral abstract door jonge onderzoeker
 Spreker volgt

16.30 uur  Afsluiting
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ALGEMENE INFORMATIE

VOOR WIE?
Het symposium is bedoeld voor reumatologen en reumatologen in opleiding.
Ook physician assistants en verpleegkundig specialisten met voorschrijfbevoegdheid zijn welkom.
 
DATUM EN LOCATIE
Het symposium vindt plaats op dinsdag 20 juni 2023 in het Mercure Hotel te Amersfoort.
 
ACCREDITATIE
Accreditatie is voor 5 uur aangevraagd bij de NVR (reumatologen), NAPA (physician assistants) en
VSR (verpleegkundig specialisten).
 
KOSTEN
Uw eigen bijdrage bedraagt € 50,- voor het hele symposium. In dit bedrag zijn consumpties,
lunchbuffet en (i.v.t.) cursusmateriaal begrepen.
 
INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via onze website www.marktwo.nl.
 
ANNULEREN
Tot 7 juni 2023 kunt u, uitsluitend schriftelijk, kosteloos annuleren.
Bij annulering na deze datum bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd.
Voor de volledige inschrijf- en annuleringsregeling zie www.marktwo.nl.
 
MEER WETEN?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het organisatiebureau Mark Two Academy,
Judith Desel, projectmanager. Telefoonnummer: 033-4345730 of e-mail: jdesel@marktwo.nl.
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