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GEACHTE COLLEGA,
Met plezier nodig ik u namens het sprekersteam uit voor het jaarlijkse
ARC minisymposium.
U bent op welkom op dinsdagavond 2 maart 2021 in locatie Westerliefde,
Klönneplein 4-6, 1014 DD Amsterdam.*
Het wetenschappelijk programma vindt u in verderop in deze uitnodiging.
Voor het programma is accreditatie aangevraagd bij de NVR voor 3 uren.
Er wordt tijdens het programma voor een Corona proof maaltijd gezorgd.
Mocht u dieetwensen hebben dan kunt u deze bij uw inschrijving vermelden.
Het belooft weer een sterk inhoudelijke en interactieve avond te worden.
Wij zien uit naar uw komst.
Gezien de beperkte capaciteit worden de inschrijvingen op volgorde van
binnenkomst verwerkt.
Met collegiale groet, mede namens het sprekersteam,
Prof. dr. Mike Nurmohamed
reumatoloog Reade en Amsterdam UMC, locatie VUmc

) Vanzelfsprekend volgen wij de actuele adviezen en maatregelen rond COVID 19; mocht
het onverhoopt op 2 maart nog niet mogelijk zijn u op locatie te kunnen ontvangen dan
schuiven wij de datum verder op. Gezien het intieme karakter van dit minisymposium
kiezen we niet voor een online variant.

*

PROGRAMMA
17.00 uur

Inloop en registratie

17.20 uur

Welkom en huishoudelijke mededelingen door voorzitter
Prof. dr. Mike Nurmohamed, reumatoloog Reade en Amsterdam UMC,
locatie VUmc

17.30 uur

Sekseverschillen in het effect van de behandeling van RA
Prof. dr. Irene van der Horst – Bruinsma, reumatoloog Amsterdam UMC,
locatie VUmc

18.10 uur

Pauze

18.25 uur	Nieuwe inzichten in de pathogenese van spondyloartritis vanuit
preklinisch onderzoek
Dr. Sander Tas, reumatoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC

19.05 uur

COVID 19

	
Dr. Gertjan Wolbink, reumatoloog, Reade, Amsterdam, Sanquin & Amsterdam UMC

19.45 uur

Vragen en discussie o.l.v. voorzitter

20.05 uur

Slotdebat: E-health: zegen of vloek voor de reumatologisch praktijk?
 .l.v. prof. dr. Ronald van Vollenhoven, directeur, Amsterdam Reumatologisch
o
en immunologisch Centrum ARC

Debaters:
Drs. Jim Wiegel, arts promovendus, Reade, Amsterdam
Dr. Wouter Bos, reumatoloog, Reade, Amsterdam
20.50 uur

Afronding door voorzitter

ALGEMENE INFORMATIE
Voor wie?
Het minisymposium is bedoeld voor reumatologen, reumatologen in opleiding,
(arts)onderzoekers en apothekers op het gebied van reumatologie-immunologie.
Waar en wanneer?
Dinsdagavond 2 maart 2021 bij Westerliefde, Klönneplein 4-6, 1014 DD Amsterdam.
Accreditatie
Voor het wetenschappelijk programma is bij de NVR voor 3 uur
accreditatie aangevraagd.
Inschrijven en annuleren
U kunt zich online inschrijven op de website van Mark Two Academy:
www.marktwo.nl
LET OP: wegens beperkte capaciteit worden de inschrijvingen op
volgorde van binnenkomst verwerkt. Mocht u na inschrijving onverhoopt niet
kunnen komen, laat dat dan a.u.b. zo snel mogelijk weten aan Mark Two Academy:
info@marktwo.nl. Wij kunnen dan een collega blij maken.
Kosten
U kunt kosteloos deelnemen aan dit programma.
Meer informatie?
Neem dan contact op met organisatiebureau Mark Two Academy,
Inge Kleiss, project manager, ikleiss@marktwo.nl of mail naar info@marktwo.nl
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