Uitnodiging nascholing
Behandeling van spondyloartritis; a joint effort
Programma
Beste collega,

Vanaf 18.00

Ontvangst en lopend buffet

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor deze multidisciplinaire nascholing vanuit het
Amsterdam Reumatologie & immunologie Centrum (ARC).

18.45 - 18.55

Introductie door de voorzitter
Prof.dr. Mike Nurmohamed, reumatoloog, Reade

Spondyloartritis (SpA) is een groep van inflammatoire reumatische aandoeningen met
uiteenlopende symptomen. Patiënten met SpA krijgen naast reumatische rug- en/of perifere
gewrichtsklachten soms te kampen met uveïtis, psoriasis of inflammatoire darmklachten.
Gewrichtsklachten komen ook vaak voor bij IBD, psoriasis en uveïtis en symptomen kunnen
zich ontwikkelen voorafgaand, synchroon of na deze ziekten. Vanuit reumatologisch
perspectief is het belangrijk om onderscheid te maken tussen inflammatoire en nietinflammatoire gewrichtsklachten, omdat vroegtijdige herkenning en diagnostiek leidt tot een
betere uitkomst voor SpA-patiënten.

18.55 - 19.10

Artritis psoriatica ziektebeeld, kenmerken en diagnostiek, belang van
vroegtijdige herkenning – Het perspectief van de reumatoloog: dr. Arno van
Kuijk, reumatoloog, Reade

19.10 - 19.25

Psoriasis en extracutane manifestaties. Het perspectief van de dermatoloog:
drs. Menno. T.W. Gaastra, dermatoloog Centrum Oosterwal Alkmaar,
Noordwest Ziekenhuisgroep en Huid Medisch Centrum Amsterdam

Patiënten zijn zich echter vaak niet bewust van de overlap in symptomen en ook voor nietreumatologen is het vaak lastig om het onderscheid te maken tussen inflammatoire en nietinflammatoire gewrichtsklachten. Soms ontstaat de gewrichtsschade pas na langere tijd, maar
ook een kortdurende ontsteking kan al gewrichtsschade aanrichten. Om er zo vroeg mogelijk
bij te zijn, is het belangrijk dat een patiënt gewrichtsklachten zo snel mogelijk meldt bij de
behandelende specialist, waarna veelal de reumatoloog geconsulteerd zal worden, liefst in
een multidisciplinaire aanpak. De vraag die dan rijst is: zou betrokkenheid van darm-, huid-,
oogklachten/gewrichtsklachten niet standaard besproken moeten worden? Gezamenlijke
werkafspraken zouden de patiëntenzorg ten goede komen.

19.40 - 20.00

Spondyloartritis ziektebeeld en het Sp-Eye project; uveïtis anterior bij HLA
B27+: dr. Irene van der Horst – Bruinsma, reumatoloog, VUmc en
drs. Joeri de Hoog, oogarts, AMC

20.00 - 20.15

IBD en extra-intestinale manifestaties. Het perspectief van de
MDL arts: dr. Krisztina Gecse, MDL-arts, AMC

20.15 - 21.10

Multidisciplinaire samenwerking, wat is ervoor nodig? Vanuit reumatologie,
dermatologie, oogheelkunde en gastro-enterologie?
Moderatie: Prof.dr. Ronald van Vollenhoven, reumatoloog, ARC

21.10 - 21.15

Afsluiting – dr. Irene van der Horst-Bruinsma, reumatoloog, VUmc

Het doel van deze nascholing is om aan de hand van multidisciplinaire sessies de aanwezigen
te inspireren de zorg voor patiënten met een spondyloartritis te optimaliseren. Aan de
hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk willen we u uitdagen om met verschillende
specialismen tot afspraken te komen en van elkaar te leren welke eerste stappen er binnen de
individuele ziekenhuizen genomen kunnen worden.

Aanmelden

Met vriendelijke groet,
Prof dr. Mike Nurmohamed & dr. Irene van der Horst-Bruinsma

1. Ga naar: www.partnersinreumatologie.nl/ARCnascholing2018
2. Log in met uw persoonlijke snelcode
3. Schrijf u in voor de ARC nascholing 24 mei 2018

Locatie
Strand Zuid, Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam
www.strand-zuid.nl
NL/HUM/1217/0863a

15 min pauze

Accreditatie is aangevraagd bij de NVR, NVDV, NAPA, NOG, NVMDL en V&VN.
Dit symposium is een initiatief van AbbVie

Let op: Heeft u al eerder met uw snelcode ingelogd, dan heeft u deze niet meer nodig en kunt
u met uw eigen e-mailadres en wachtwoord inloggen.
Uw inschrijving wordt in behandeling genomen en is definitief na ontvangst van
de bevestigingsmail.
Geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact op met: support.nl@abbvie.com
Andere vragen? Neem contact op met: partnersinreumatologie.nl@abbvie.com

