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WEBinar 
Nieuwe richtlijn ernstig astma
Door de Covid situatie heeft het accorderen van de nieuwe 
richtlijn Ernstig Astma enige vertraging opgelopen. Hierdoor 
waren we dan ook genoodzaakt de webinar te verplaatsen.
Inmiddels is de richtlijn geaccordeerd en bespreken we de 
richtlijn graag met u aan de hand van een 6 tal onderwerpen.

Aan bod komen:
• Ernstig astma; relatie met andere richtlijnen
• Pathogenese van astma
• Behandeling T-2 hoog luchtweginflammatie - Biologicals
• Behandeling T-2 laag luchtweginflammatie - Macroliden en   
   bronchiale thermoplastiek
• Belang van bewegen (1e, 2e, 3e lijns longrevalidatie / hoog- 
   gebergtebehandeling
• Ernstig astma en Covid

Sprekers:
Dr. Anneke ten Brinke, longarts,
MCL Leeuwarden (spreker)
Drs. Lennart Conemans, longarts,
Maastricht UMC, Maastricht (spreker)
Drs. Akke-Nynke van der Meer, longarts,
MCL Leeuwarden (online moderator)
Dr. Hans in ‘t Veen, longarts,
Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam (host)

U kunt zich aanmelden voor dit webinar via:
stichtingrolex.nl/nl/webinar.html
Accreditatie wordt aangevraagd voor 2 punten bij de NVALT,
NAPA, V&V kwaliteitsregister, Verpleegkundig Specialisten
Register en (bij voldoende aanmeldingen) bij KRF NL.

Na aanmelding heeft u toegang tot het webinar. Op de dag van 
uitzending meldt u zich aan met naam, functie en bigregistratie-
nummer. Vervolgens volgt u het webinar op de geplande tijd. 
Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet u het 
programma in zijn geheel doorlopen.Tijdens het webinar zullen 
er regelmatig vragen aan u worden gesteld. U kunt ook zelf 
vragen stellen aan de sprekers die in het programma zelf, via de 
mail of achteraf behandeld zullen worden.

Namens Stichting Rotterdam-Leeuwarden 
eXpertise Obstructieve Longziekten en de 
sprekers nodigen we u van harte uit om 
dit webinar op 8 oktober 2020 te volgen!


