
Aanmelden: U kunt zich inschrijven via de website

www.astmaontop.nl. Na inschrijving ontvangt u 

direct een automatisch antwoord per email met 

daarbij ingesloten de factuur.

Kosten: De kosten voor dit symposium bedragen 

€495.-. Dit is inclusief reiskosten, verblijfskosten en 

cursusgeld. De betaling van het cursusgeld dient 

vooraf te worden voldaan op rekeningnummer 

NL56 KNAB 0731 9705 00 t.n.v. Margreet van Roest 

organiseert en regelt o.v.v. het factuurnummer.

Een touringcar brengt u naar Davos, waar u logeert 

in het Sunstar Hotel. De cursus zelf is in het Neder-

lands Astmacentrum in Davos-Clavadel.

U kunt zich aanmelden tot 31 januari. Na die datum 

zal de definitieve deelnemerslijst worden vastge-

steld en zullen de bevestigingsbrieven per mail 

worden verzonden. Aanmelden na 31 januari is 

mogelijk wanneer de groep nog niet vol is.

Annuleren:  U kunt uw inschrijving uitsluitend schrif-

telijk annuleren. Bij annulering van deelname zijn 

wij genoodzaakt uw eigen bijdrage volgens 

onderstaand schema in rekening te brengen:

• Binnen 30 dagen voor aanvang: 50 %

• Binnen 14 dagen voor aanvang: 75 %

• Binnen 7 dagen voor aanvang: 100 %

Wij raden u aan een reis- en annuleringsverzekering 

af te sluiten.

Accreditatie:  Accreditatie voor 13 punten is in 

aanvraag bij kwaliteitsregister V&V, Verpleegkundig

Specialisten Register en NVvPO.

Margreet van Roest
organiseert en regelt vof

Beeklaan 15
6869 VG Heveadorp

06-55699566
margreet@morganiseren.nl

Astma on Top

Data: woensdag 25 maart t/m 
zaterdag 28 maart 2020

Locatie: Sunstar Hotel en het 
Nederlands Astmacentrum 
Davos, Zwitserland

Programmacommissie:
Marieke Drijver, 
longarts

Maaike Zantema, 
verpleegkundige

Lucie Roeken, 
verpleegkundig intaker

Wendy Molenmaker
verpleegkundige

Harry Horsman 
klinisch psycholoog

Meer informatie:
www.astmaontop.nl 

 longverpleegkundigen   symposium

25 maart t/m 28 maart 2020
 Davos - Zwitserland

organiseren begint met een              

 Astma on 
  
op

voor alle verpleegkundigen met 
                    aandachtsgebied astma



PLENAIR
Welkom bij het LVS in het NAD
Marieke Drijver, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

Werken op een Nederlandse berg in 
Zwitserland

Verpleegkundig team
Nederlands Astmacentrum Davos

Precision medicine, in een wereld 
van biologicals

Marieke Drijver, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

One stop, asthma shop
Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

Yoghurt en Yoga
Elsa Gerretsen, Fysiotherapeut
Nederlands Astmacentrum Davos

WORKSHOP

Treatable traits
Akke-Nynke van der Meer, longarts
MCL, Leeuwarden

Astma en voeding....weet wat je eet
Berry van Kats, diëtiste
Nederlands Astmacentrum Davos

Bevlogen of Burnout. Wie zorgt er 
voor de verpleegkundige?

David Prins, longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

In gesprek over verandering
Harry Horsman, klinisch psycholoog
Nederlands Astmacentrum Davos

UITNODIGING
Dinsdag 24 maart  
Vertrek vanuit Nederland met de bus 
naar Davos

Woensdag 25 maart 
13.00 uur      Aankomst in Davos
16.30 uur      Ontvangst in het      
Nederlands Astmacentrum Davos (NAD),
Ontvangst, welkomstwoorden en 
plenaire openingssessies (1en 2)

19.30 uur     Diner in Sunstar Hotel

Donderdag 26 maart
08.30 - 10.00 uur    Plenaire sessie 3
10.00 - 10.30 uur    Pauze
10.30 - 12.00 uur    Workshopronde 1
                                Lunch
16.30 - 17.00 uur   In gesprek met 
                   patiënten met ernstig astma

17.00 - 18.30 uur    Workshopronde 2
19.00 uur     Diner in Sunstar Hotel

Vrijdag 27 maart
08.30 -10.00 uur     Plenaire sessie 4
10.00 -10.30 uur     Pauze
10.30 -12.00 uur      Workshopronde 3
     Lunch
17.00 -18.30 uur      Workshopronde 4
18.30 -19.15 uur      Plenaire afsluiting
19.45 uur     Diner in Sunstar Hotel

Zaterdag 28 maart
08.30 - 10.00 uur    Plenaire sessie 5
                      Terugreis naar Nederland

PROGRAMMA

Astma on Top
25 maart t/m 28 maart 2020
 Davos - Zwitserland

voor (kinder)longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten , praktijkondersteuners en
verpleegkundigen met het aandachtsgebied astma tot deelname aan het

Longverpleegkundigen Symposium 2020 ASTHMA ON TOP: LIFESTYLE

Namens het Nederlands Astmacentrum Davos nodig ik je van harte uit voor het 15e symposium 
voor longverpleegkundigen met aandachtsgebied astma. De diagnostiek en behandeling 
van moeilijk behandelbaar en ernstig astma is vaak een complexe puzzel en kan in de 
dagelijkse praktijk een behoorlijke uitdaging zijn. Om je te ondersteunen in deze boeiende 
uitdaging is er voor jou, zorgprofessional met als aandachtsgebied astma, dit symposium.

Er zijn momenteel veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (ernstig) astma. Wie komt 
voor welke behandeling in aanmerking en wat komt daar allemaal bij kijken? Daarbij moet 
secuur worden gekeken naar alle ‘treatable traits’. We zullen je ook dit jaar weer meenemen
in deze nieuwe ontwikkelingen en alle aspecten die daarbij komen kijken. En hoe organiseer 
je deze zorg nou optimaal in jouw ziekenhuis? Verder zullen we ons specifiek richten op het 
thema ‘leefstijl’. Een zeer relevant onderwerp dat in heel veel aspecten van de behandeling 
van moeilijk behandelbaar en ernstig astma naar voren komt. Hoe zorg je nou eigenlijk dat 
je patiënt zijn gedrag daadwerkelijk verandert? Wat weten we van voeding en astma? 
Wat doet stress met een astma patiënt en hoe zorg ik dat ik als zorgprofessional zelf alle 
ballen in de lucht houd?

Om het beste uit het symposium te halen streven we naar interactieve workshopsessies 
waarin bovenstaande items aan bod zullen komen. We dagen je uit om interactief deel te 
nemen aan de workshops en vragen je dan ook om casuïstiek uit de dagelijkse praktijk mee 
te nemen. Op die manier kunnen we goed op jouw vragen uit de praktijk ingaan en haal 
jij zelf het beste uit het symposium.

Met ondersteuning van de Vereniging Nederland-Davos is het opnieuw gelukt om het sym-
posium te organiseren en betaalbaar te houden voor jou als deelnemer. Wij hopen je met 
dit symposium te kunnen voorzien van nieuwe kennis maar vooral ook praktische handvaten, 
zodat je weer met hernieuwd enthousiasme in jouw dagelijkse praktijk aan de slag kunt gaan 
met dit boeiende vak. Zodat patiënten met (ernstig) astma de beste zorg krijgen.

Van harte uitgenodigd!

Marieke Drijver-Messelink
Longarts NAD / Symposium Voorzitter
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