
 

 

    
 
 

UITNODIGING 

 

Aan:  Patiënten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. 

Datum:  12 oktober 2017 

Betreft:  Uitnodiging DREAM i.s.m. de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland  

voor het jaarlijkse symposium op 12 oktober 2017 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met genoegen nodigen wij u uit voor het jaarlijkse symposium, georganiseerd door DREAM i.s.m.  

de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.  

DREAM staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen.  

Om de kwaliteit hoog te houden, is het delen van kennis en uitwisselen van ervaringen tussen de  

bij DREAM betrokken reumatologen, reumaverpleegkundigen en patiënten van groot belang.  

 

Datum:  Donderdag 12 oktober 2017 

Onderwerp:  ‘ICHOM, uitkomstmaten in onderzoek’ 

Locatie:  Hotel de Valk, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen 

 

Voorlopig programma 

9:30 uur:  Ontvangst. 

10:00 uur:  Presentatie Nederlandse ICHOM standaard set Artritis. 

10.30 uur: prof. dr. J. (Jany) Rademakers (MUMC): “Reflecteren op internationale  

benchmarking (ICHOM): gezondheidsvaardigheden en patiënt participatie”.  

11.00 uur: dr. M. (Maarten) de Wit: “ICHOM en het belang voor de patiënt”  

11.30 uur: Pauze 

12.00 uur:  dr. C. (Christina) Bode: To be confirmed 

12.30 uur: dr. A.M. (Astrid) van Tubergen (MUMC): “Treatment targets in SpA”.  

13.00 uur:  Lunch 

14.00 uur:  mr. drs. I.M. (Ida) Haisma (VIG): “Belang van ICHOM en een ‘national  

Health care registry”. 

14.30 uur:  drs. P. (Patricia) Pennings (RZN): To be confirmed. 

15.00 uur:  Pauze 

15.20 uur:  Reumatologie Bernhoven: “Reuma in eigen hand, van zelfkennis tot  

zelfmanagement”. 

16.00 uur: Samenvatting, discussie en conclusies.  

16.30 uur: Afsluiting en borrel 

 

Opgeven: U kunt zich tot 6 oktober a.s. opgeven via secretaris@reumazorgnederland.nl  

  o.v.v. 12 oktober, uw naam, uw adres en e-mailadres, of u namens een  

patiëntenvereniging deelneemt. Laat u ons meteen weten of u wensen heeft  

voor de lunch, zoals zoutarm, glutenvrij etc. Het symposium is gratis te bezoeken.  

  

Namens de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, 

drs. Gerardine Willemsen- de Mey, voorzitter   

 

Namens het Dagelijks Bestuur van DREAM, 

dr. Harald Vonkeman, Universiteit Twente / Medisch Spectrum Twente te Enschede 

https://www.nivel.nl/nl/jany-rademakers
mailto:secretaris@reumazorgnederland.nl

