
R e u m a t o l o g i e

Aanmelden en kosten Aanmelden kan via
www.reumascholing.nl (klik door naar de pagina 
van het jaarcongres)

Het inschrijfgeld bedraagt:
• € 60,00 voor leden V&VN Reumatologie
• € 60,00 voor leden NHPR en ReumanetNL
• € 75,00 voor leden V&VN
• € 75,00 voor leden NHPR
• € 95,00 voor niet leden
De kosten zijn inclusief lunch.

Annuleren U kunt uw inschrijving uitsluitend 
schriftelijk annuleren. Annulering en restitutie van 
het inschrijfgeld is mogelijk tot 21 dagen voor aan-
vang van het jaarcongres. Binnen 21 dagen voor 
aanvang van het jaarcongres zijn annuleringen, 
restituties en mutaties niet meer mogelijk, zie ook 
algemene voorwaarden.

Accreditatie er zijn 5 punten toegekend door
het Kwaliteitsregister V&V, het Verpleegkundig 
Specialisten Register en KRF NL.

Wil je meer weten over de inhoud van de sessies 
en/of de leerdoelen, kijk dan op de website, daar 
staat bij iedere sessie iets over de inhoud en de 
leerdoelen beschreven.

Graag tot ziens op 10 mei in Bunnik!

Margreet van Roest
organiseert en regelt vof

Beeklaan 15
6869 VG Heveadorp

06-55699566
margreet@morganiseren.nl

Doelgroep: 
Reumatologie verpleegkundigen,
Verpleegkundig specialisten,Physi-
cian Assistants, Fysiotherapeuten,
Oefentherapeuten, Ergotherapeuten, 
Podotherapeuten, onderzoekers

Datum: 10 mei 2022
Tijd:      09.00 - 16.15 uur
Plaats:  Postillion hotel
             Baan van Fectio 1
              3981 HZ Bunnik

Meer informatie?
www.reumascholing.nl

Inhoudelijke organisatie:
Scholingscommissie V&VN-
verpleegkundigen Reumatologie
en NHPR

Logistieke organisatie:
Margreet van Roest organiseert 
en regelt vof
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Workshops / parallel sessies*
EULAR richtlijn voor verpleegkundigen
Dr. Yvonne van Eijk-Hustings, RN. PhD., 
afd. KEMTA, MUMC Maastricht

Voetklachten bij mensen met een 
reumatische aandoening
Rianne van Berkel, Verpleegkundig Specialist 
Reumatologie, Elisabeth-TweeSteden 
ziekenhuis, Tilburg
Elleke Huijbrechts, docent gezondheid
Fontys Paramedische Hogeschool

Axiale SpondyloArtritis
Dr. Salima van Weelij, gezondheidsweten-
schapper en fysiotherapeut Onderzoeker 
bij LUMC, Leiden

Gezondheidsvaardigheden
Mark Bakker MSc, promovendus gezond-
heidsvaardigheden, MUMC Maastricht

Een Bird’s eye view op fysiotherapie 
en pijn
Ron Veldink, fysiotherapeut en docent,
Hanzehogeschool Groningen

Stimuleren van beweeggedrag
Bas Hilberdink PT. MSc, fysiotherapeut en 
gezondheidspsycholoog en onderzoeker 
LUMC, Leiden

* U kunt drie workshops naar keuze volgen, 
  voor meer informatie zie de website 

Plenair en Workshops 
parallel sessies*

organiseren begint met een              

R e u m a t o l o g i e

Dit jaar wordt het jaarcongres Reumatologie georganiseerd door V&VN-reumatolo-
gie in samenwerking met de NHPR. Samen zetten we ons in voor goede zorg voor 
patiënten met reuma. Daarom ook nu samen een congres.

We verwelkomen je graag in Bunnik waar deskundige sprekers ons meenemen in 
tal van interessante en leerzame onderwerpen. In de ochtend zijn er vier plenaire 
sessies. In de middag zijn er workshoprondes. Per ronde kunt je één onderwerp 
kiezen uit de, in totaal, zes verschillende onderwerpen. Voor een ieder zal er dus 
een interessant onderwerp zijn. 

We verheugen ons erop om elkaar weer te ontmoeten, dus graag tot 10 mei  in Bunnik!

Namens bestuur en organiserend comité
Laura van den Brink, voorzitter V&VN-reumatologie en Wilfred Peter, voorzitter NHPR 

Programma

08.30 - 09.15 uur        Ontvangst

09.15 -  09.30 uur       Welkomstwoord en opening

09.30 - 10.00 uur         Management van Reumatoïde Artritis anno 2021

10.00 - 10.30 uur         Wat moeten we weten over de schouder en de knie?

10.30 - 11.00 uur        Pauze

11.00 - 11.30 uur        Dermatomyositis

11.30 - 12.00 uur         Vaccinaties bij chronisch inflammatoire aandoeningen

12.00 - 13.00 uur        Lunchpauze

13.00 - 13.45 uur        Workshopronde 1

13.55 - 14.40 uur         Workshopronde 2

14.40 - 15.10 uur        Pauze

15.10 - 15.55 uur         Workshopronde 3

15.55 - 16.15 uur        Plenaire afsluiting met wrap-up en het belang van samenwerken        

                                    door de voorzitters V&VN-reumatologie en NHPR.

           

Plenair:
Management van Reumatoïde Artritis 
anno 2022
prof.em. dr. Piet van Riel, reumatoloog
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Wat moeten we weten over de 
schouder en de knie? 
Drs. Gert Jan Geijsen, orthopedisch chirurg
Bergmanclinics Breda/Den Bosch

Dermatomyositis
Dr. Inger Meek, reumatoloog
Radboudumc Nijmegen

Vaccinaties bij chronisch inflammatoire 
aandoeningen
Dr. Quirijn de Mast, internist/infectioloog
Radboudumc Nijmegen

http://prof.em
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