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In de dagelijkse praktijk is het herkennen en behandelen van auto-
immuun gerelateerde interstitiële longaandoeningen (CTD-ILD)
zeer uitdagend. Goede afstemming en communicatie tussen long-
en reumaverpleegkundigen is essentieel voor vroegtijdige
diagnostiek, de juiste behandeling en goede kwaliteit van leven
voor een patiënt.

Na het succes van vorig jaar organiseren wij daarom op 13 april de
2e CTD-ILD nascholing. 

In dit programma wordt een update gegeven over verschillende 
subtypen CTD-ILD, waarin o.a. RA-ILD & SSc-ILD besproken worden. 
Daarnaast komen de nieuwste ontwikkelingen aan bod en wordt er
casuïstiek besproken in MDO-vorm. Het verpleegkundig perspectief
zal centraal staan, waarbij ook de patiënt aan het woord komt. 

Verpleegkundige samenwerking is een must: 1 team, 1 taak.

Sprekers:

De definitieve lijst met sprekers wordt nog gecommuniceerd.

Wij hopen u donderdag 13 april te mogen verwelkomen.
 

CTD-ILD: 1 team, 1 taak
 donderdag 13 april 2023 - Valkenburg

uitnodiging nascholing

donderdag 13 april 2023, 13:00 - 17:15

Brasserie Buitenhuis, Valkenburg (bij Leiden)

 jim.kuschel@boehringer-ingelheim.com

Kosteloos te volgen en 3 accreditatiepunten zijn 
aangevraagd voor verpleegkundigen, 
verpleegkundig specialisten en physician assistants

Aanmelden kan via onderstaande link of door de
QR code te scannen 

go.medclass.nl/ctd-ild-1team 
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13:00 uur
13:30 uur
13:45 uur
14:15 uur
14:45 uur
15:15 uur

16:45 uur
17:10 uur
17:15 uur

ProgrammaBeste professional binnen de ILD-zorg en reumatologie,

PRAKTISCHE INFORMATIE

Inschrijving en registratie aanvang met lunch
Opening
Highlight Sessie CTD-ILD
Clinical year in review: CTD-ILD, wat zijn de nieuwe ontwikkelingen
Pauze
MDO, multi- & interdisciplinaire samenwerking
vanuit longarts
vanuit reumatoloog
vanuit VS/vpk (paramedische insteek)
Patient journey, zorg vanuit de beleving van de patient
Take home messages
Afsluiting

Vriendelijke groet,

Nelleke Tak | VS ILD Erasmus MC, namens de ILD taakgroep
Debby Groeneweg-Schuchhard | Reumaverpleegkundige HAGA ziekenhuis
Jim Kuschel | Health Care Consultant ILD

https://go.medclass.nl/ctd-ild-1team

