
                 
                                    Reuma Netwerk Utrecht e.o. 

 

 

Symposium: ‘Samen komen we verder: vroege diagnose en complicaties’ 

   

Waarom laat de diagnose reuma soms zo lang op zich wachten? Hoe 

kunnen zorgverleners samenwerken om deze diagnose te bespoedigen? 

En als je reuma hebt, wat zijn de complicaties waar je mee te maken 

krijgt? Maar vooral… hoe los je ze op? In het kader van Wereldreumadag 

bent u op zaterdag 7 oktober van harte welkom op het symposium: 

‘Samen komen we verder: vroege diagnose en complicaties’. 

 

In Nederland hebben zo’n 2 miljoen mensen een vorm van reuma. Veel mensen 

weten niet eens dat ze deze aandoening hebben. Toch is een vroege diagnose 

van reuma van levensbelang. Alleen zo start je op tijd met medicatie zodat de 

ziekte minder schade aanricht aan gewrichten, botten, pezen, spieren of organen.  

 

Tijdens het symposium ‘Samen komen we verder: vroege diagnose en 

complicaties’ zullen verschillende zorgverleners hun kijk geven op het belang van 

een vroege diagnose en het voorkomen van complicaties. Aan het woord komen 

o.a.: 

 

• Reumatoloog:      Mike Nurmohamed 

• Psycholoog:       Steven de Kort 

• Psychosomatisch Oefentherapeut Mensendieck: Ine Bakker 

• Fysiotherapeut:     René Zegers 

• Verpleegkundig Specialist:    Thea Zijlstra  

  

Laat u informeren, treed in gesprek met zorgverleners en ontmoet anderen! 

 

Praktisch 

 

• Wanneer:  Zaterdag 7 oktober 2017 

• Waar:   Aristo Zalencentrum, Brennerbaan 150, Utrecht 

• Tijd:   10.00- 16.00 uur 

• Eten/Drinken: Incl. Koffie/Thee/Soft Drinks + lunch 

• Vervoer:  Per Auto/Trein/Bus (makkelijk bereikbaar) 

• Parkeren:  Gratis 

• Rolstoelen:  Toegankelijk   

• Aanmelden:  Per e-mail:  symposium7oktober@gmail.com 

    Per telefoon: 030-2883452 Marielouise Frediani 

    Per telefoon: 035-6010185 Diana Lewinski 

• Betaling:  Na uw aanmelding kunt u uw bijdrage overmaken: 

NL 70 INGB 0003 8987 42   

t.n.v. M. Frediani-Bolwerk 

o.v.v. 7 oktober, uw naam & uw patiëntenvereniging 

• Kosten:  Aanmelden vóór 8 september: 

• Leden Reumapatiëntenvereniging of RZN: € 7,50 

• Introducé: € 10,00  

Aanmelden na 8 september: 

• Leden Reumapatientenvereniging of RZN: € 10,00 

• Introducé: € 12,50      

  


