Vaak krijgen wij als dermatologen een vraag over
huidverzorging. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat
het allemaal niet zoveel uitmaakt, als het maar vet is. De
cosmetische industrie stopt heel veel geld in research en er is
veel te weten over ‘cosmeceuticals’. Dermatoloog en
bestuurslid van de NVCD, Francis Wu heeft voor zijn
promotieonderzoek biochemische processen in de huid
onderzocht en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe
werkzame stoffen. Hij zal de main lecture houden, aangevuld met een o.a.
een presentatie over skinboosters hyaluronzuur, huidveroudering en ‘bleaching
agents: what’s new’; er zullen ook weer casusbesprekingen gehouden worden
en in de middag workshops met hands-on training.
Van harte welkom! Namens het bestuur,
Peter Velthuis, voorzitter NVCD
Inschrijving door een mail te sturen naar het secretariaat NVCD, met daarin
uw naam, telefoonnummer en BIG-registratie vermeld.
Secretariaat NVCD: info@nvcdermatologie.nl / 06 19913255
Kosten:

leden NVCD – geen kosten
Niet-leden dermatologen – 250 euro (lidmaatschap optioneel)
Niet-leden AIOS dermatologie – 125 euro (lidmaatschap optioneel)

Accreditatie is aangevraagd.

PROGRAMMA
Voorjaarssymposium NVCD
Zaterdag 21 april 2018
Locatie: NH Hotel Jan Tabak, Amersfoortsestraatweg 27, Bussum
Het plenaire programma vindt plaats in de Tuinzaal; de workshops vinden plaats in de ‘Salons’

Vanaf 08.30 uur

Inschrijving en koffie/thee/fris (hal hotel)

09.00 – 09.05 uur

Aanvang symposium en welkom Peter Velthuis (voorzitter)

09.05 - 10.15 uur

Cosmeceuticals tijdslijnen en trends / huidverouderingsprocessen /
dermacosmetica en anatomie van een crème (Francis Wu)

10.15 – 10.45 uur

Koffie/thee/fris pauze

10.45 – 11.15 uur

Pigment: ‘Bleaching agents – what’s new?’(David Njoo)

11.15 – 11.45 uur

Skinboosters (Elian Brenninkmeijer)

11.45 – 12.30 uur

Ronde tafel casusbespreking

12.30 – 13.15 uur

Lunch

Aanvang workshops 13.30 uur
Tijdens de workshops zal onder andere huidverbetering aandacht krijgen d.m.v. een
skin boosterbehandeling.
13.30 – 14.30 uur

1e ronde workshops Allergan/Galderma/Merz
Koffie/thee/fris in ontvangstruimte bij workshops

14.30 – 15.30 uur

2e ronde workshops Allergan/Galderma/Merz
Koffie/thee/fris in ontvangstruimte bij workshops

15.30 – 16.30 uur

3e ronde workshops Allergan/Galderma/Merz

16.30 uur

Afsluitende borrel (Bar)

