Informatie

AAD Experience 2018

Voor wie?
Deze nascholing is bedoeld voor dermatologen, dermatologen in opleiding en
verpleegkundig specialisten.

Live op 3 locaties in Nederland

Accreditatie
Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd bij de Vereniging voor
Dermatologie en Venereologie (NVDV) en bij het Accreditatiebureau Verpleegkundig
Specialisten Register (VSR).
Benecke is als onderwijsinstelling geregistreerd bij het Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Datum en locaties
De AAD Experience vindt plaats op dinsdag 20 maart 2018 van 19.00 tot 22.00 uur
(ontvangst en registratie met diner vanaf 18.00 uur) op onderstaande locaties:
• Eindhoven – Hotel Pullman Eindhoven Cocagne
• Utrecht – Hotel Mitland
• Zwolle – Regardz Buitensociëteit Zwolle
Kosteloze deelname
Het bijwonen van deze nascholing is kosteloos.
Inschrijven
U kunt zich voor deze nascholing aanmelden via www.benecke.nl/aad2018 of door
een email te sturen naar akozijn@its.jnj.com.

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sun van Bezooijen, via
jbezooij@its.jnj.com of janssenacademy@jacnl.jnj.com.
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Dinsdag 20 maart 2018
19.00 - 22.00 uur
Eindhoven, Utrecht & Zwolle
www.benecke.nl/aad2018
THE AAD EXPERIENCE

Programma

AAD Experience 2018
Geachte collega,

18.00 uur Ontvangst en registratie met een dinerbuffet
19.00 uur Introductie door de voorzitters
19.05 uur Eczeem
Dr. Dirk Jan Hijnen
19.35 uur Inflammatoire dermatosen
Drs. Deepak Balak
20.05 uur Dermato-oncologie
Dr. Theo van den Akker
20.35 uur Pauze
20.50 uur Overzicht van de hot topics
Dr. Milan Tjioe
21.20 uur Psoriasis
Prof. dr. Richard Langley
21.50 uur Evaluatie en samenvatting
22.00 uur Afsluiting

Wilt u graag als eerste geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen in
diagnostiek, veelbelovende medicatie en aankomende trends? En wilt u een
overzicht van ontwikkelingen in de breedte van de dermatologie, maar bent u niet
in de gelegenheid hiervoor naar het Amerikaanse continent af te reizen?
De AAD Experience 2018 is bij uitstek de gelegenheid om u te laten informeren
over de klinisch relevante hoogtepunten, afkomstig van de AAD Annual Meeting
2018 in San Diego. Het is tevens het moment om het internationale congres
(nogmaals) te beleven en erover na te praten met uw collega’s. Graag nodigen wij
u uit om deel uit te maken van deze belevenis op dinsdag 20 maart 2018.
Voor de derde keer alweer organiseren Janssen Academy en Benecke deze AAD
Experience. Opnieuw kunt u deelnemen op drie verschillende locaties; u bent
welkom in Utrecht, Zwolle of Eindhoven.
Anders ten opzichte van vorig jaar is dat wij – als voorzitters – ons deze keer samen
met de sprekers verspreiden over de drie plaatsen. Op die manier zal op iedere
locatie ten minste één vooraanstaande collega die afgereisd is naar San Diego, live
verslag doen. Door de live-videoverbinding staan wij voortdurend in contact met
elkaar en met u, en u met ons. Ofwel, iedere locatie biedt u state of the art kennis,
experts en uw collega’s uit het gehele land.
Voor deze gelegenheid hebben wij ons verenigd in een Programmacommissie;
wij zullen de inhoud van het programma behartigen. Komende editie wordt u op
de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van eczeem,
inflammatoire dermatosen, psoriasis en dermato-oncologie. Uiteraard komen ook
de op zondag gepresenteerde ‘hot topics’ van het internationale congres aan bod.
Kortom, deelname aan deze dag belooft u voortschrijdend inzicht.
Wij hopen u dan ook welkom te mogen heten op dinsdag 20 maart!

Programmacommissie en voorzitters:
• Drs. Wim de Kort, dermatoloog, Amphia Ziekenhuis, Breda
• Drs. Guus Kuiters, dermatoloog, Isala Klinieken, Zwolle
• Prof. dr. Errol Prens, dermatoloog-immunoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Met hartelijke groeten,
Drs. Wim de Kort
Drs. Guus Kuiters
Prof. dr. Errol Prens
Programmacommissie AAD Experience 2018

