
  

Uitnodiging!

Best NVLE lid,

   We verheugen ons erg om u allemaal op 2 

juli weer live te gaan ontmoeten in Utrecht 

tijdens het NVLE jaarcongres. We hebben 

weer een groot aantal zeer interessante spre-

kers bereid gevonden om u bij te praten over 

de laatste nieuwe ontwikkelingen op het ge-

bied van ziekte en behandeling. Maar ook

onderwerpen als verlies en rouw en veran-

dering van uiterlijk komen aan bod. Dit alles 

in plenaire sessies in de ochtend en in de

middag (keuze) workshops.

  Verder zijn er een aantal stand te bezoeken 

en is er in middagpauze weer de mogelijk-

heid voor ‘ask the doctor’. 

  U dient zich vooraf aan te melden via de 

website van de NVLE. Bij aanmelden stel-

len we u een aantal vragen welke we nodig 

hebben om de dag goed voor te bereiden. 

Tevens heeft u de mogelijkheid alvast uw 

vraag te stellen aan de spreker(s), we zullen 

deze vragen vooraf aan de sprekers voor-

leggen, zodat zij er tijdens hun presentatie 

mogelijk rekening mee kunnen houden. 

   Ga dus snel naar de website van de NVLE 

en meldt u aan! 

Zaterdag 2 juli 2022

Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht

Kosten € 5,- voor leden, € 10,- voor niet leden

Jaarcongres 2022 NVLE

Nationale vereniging voor mensen met
lupus, APS, sclerodermie en MCTD

Tot ziens op
2 juli in
Utrecht!

Programma
09.30  Ontvangst, registratie en bezoek aan de stands
10.30  Welkomstwoord door de voorzitter van de NLVE 
            Wendy Zacouris-Verweij 

            Dagvoorzitter: dr. Madelon Vonk, reumatoloog,   
            Radboudumc

10.45  Nieuwe / algemene ontwikkelingen binnen de ziekte-
             beelden, drs. Femke Bonte-Mineur, reumatoloog,   
            klinisch immunoloog, Maasstad Ziekenhuis

11.30  Uitreiking NVLE award, door Jamy Scheerhoorn-
            Pullen, lid Lupus/APS commissie 

11.50  Rouw: Impact van ziekte in het gezin, drs. Josien Groot, 
            GZ-psycholoog Kind- en Jeugd, OLVG

12.35  Lunch pauze: Met mogelijkheid tot ‘ask the dokter’            
            en bezoek aan de stands.

14.00  Huidbetrokkenheid, hoe werkt dat en wat kun je         
            er zelf aan doen?, dr. Deepak Balak, dermatoloog, 

            LUMC

            Of workshop:
             a) Masterclass biologicals, drs. Femke Bonte-Mineur
            b) SLE met nierbetrokkenheid, dr. Marc Hilhorst,        
                nefroloog, Amsterdam UMC

14.45  korte wisselpauze
15.00  Workshopronde met keuze uit:
            c) In gesprek over ‘praktische problemen’ met de  
                verpleegkundige, Anneke van Steensel-Boon,         
                 reumaconsulente, Erasmus MC
            d) Kinderen met SLE/Ssc/MCTD, 
                 dr. Sylvia Kamphuis, kinderarts-reumatoloog/   
                immunoloog, Erasmus MC Sophia
            e) Anti-conceptie, zwanger worden en zwanger   
                 blijven met SLE en/of APS, dr. Judith Kooiman,        
                 gynaecoloog i.o. UMCU
15.45      Afsluiting congres
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