Uitnodiging DIS nascholing
Ontwikkelingen in de diagnose, behandeling en begeleiding van de acne&rosacea patiënt.

Op weg naar klinische inspiratie.
Breda, 1 maart 2018
Geachte dermatoloog,
De Dermatologie-Immunologie Stichting (DIS) organiseert een serie van 4 avondnascholingen in
samenwerking met Galderma. De onderwerpen zijn acne en rosacea, huidaandoeningen die sociaal erg
belastend kunnen zijn voor de patiënt, met name omdat het gezicht is aangedaan. Bij rosacea zijn
inflammatoire laesies in redelijke mate te behandelen, maar het behandelarsenaal schiet vaak tekort bij
faciale roodheid; de flushes en het persistent erytheem. Voor acne is in de afgelopen jaren het palet van
behandelingen evident uitgebreid met meerdere combinatiepreparaten. Er is ook een keur aan nietmedicamenteuze behandelingen beschikbaar alsmede het geven van voedingsadviezen.
Wat is nuttig en relevant voor uw praktijk?
U krijgt deze avond een blik op de rol van de demodex mijt in de pathologie van rosacea. Daarnaast verwerft
u inzicht in de psychosociale aspecten van acne en rosacea. Gezien bij deze aandoeningen veelal antibiotica
worden voorgeschreven kan het verantwoord omgaan met antiobiotica als onderwerp niet ontbreken.
Het volledig wetenschappelijk programma vindt u op de achterzijde van deze uitnodiging.

Data:
Lokaties:

5, 19 april, 4 en 18 oktober 2018

Rotterdam
Amsterdam
Eindhoven
Zwolle
Kosten:
geen
Wetenschappelijk programma: zie ommezijde
Accreditatie:
wordt aangevraagd bij de NVDV via de DIS
Aantal deelnemers:
maximaal 40 per avond
Aanmelding:
per e-mail: fiona.lauwen@galderma.com
Indien u vragen heeft over het symposium kunt u contact opnemen met Albert Riemens, Brand Manager
Prescription, op telefoonnummer 06-26162881.
Met vriendelijke groet,

Bing Thio
Voorzitter Dermatologie Immunologie Stichting

Wetenschappelijk Programma DIS nascholing 2018
Donderdag 5, 19 april, 4 oktober, 18 oktober
17.30-18.40
18.40-18.45
18.45-19.15
19.15-19.45
19.45-19.55
19.55-20.25
20.25-21.25

21.25-21.30

Ontvangst/inloop met dinerbuffet
Opening
De rol van de demodex-mijt in de
pathologie van rosacea
Psychosociale aspecten van acne en
rosacea
Koffiepauze
Antibiotica-beleid bij acne en rosacea
ACNE VARIA
Hidradenitis suppurativa
De rol van voeding in acne
Behandeling van littekens bij acne
Evaluatie en afsluiting

5 april Rotterdam, Bar Brasserie Engels
Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam

19 april Amsterdam, Rosarium
Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ Amsterdam

4 oktober Eindhoven, van der Valk Hotel
Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven

18 oktober Zwolle, Lumen Hotel
Stadionplein 20, 8025 CP Zwolle
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Rob Beljaards (moderator)
Bing Thio
Patrick Kemperman

Fabiënne Koekelkoren
Hessel van der Zee (5&19/4)
Barbara Horvath (4&18/10)
Rieke Driessen (5&19/4, 4/10)
Bas Prens (18/10)
Rob Beljaards/Bing Thio

