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Dit is de 8ste nieuwsbrief van ReumanetNL waarmee we jullie informeren over relevant nieuws op het gebied
van fysio- en oefentherapie bij reumatische aandoeningen.
Beste Collega’s,
Het voorjaar is begonnen! Hoewel het nog kil is, laat de zon zich al regelmatig zien. Als ik zo rond vraag worden
de fysio- en oefentherapiepraktijken goed bezocht. De zorg in de ziekenhuizen staat onder grote druk, daar
schijnt nog geen zonnetje. Met de eerste versoepelingen lijkt er een omslag te komen in ons leven met Covid.
Fingers crossed dat de piek op de IC’s en de Covid-verpleeg afdelingen snel daalt.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van mogelijkheden voor deskundigheidbevordering, een belangrijk
onderdeel van de kwaliteitscriteria van ReumanetNL Overzicht-kwaliteitscriteria-REumanetNL-DEFINITIEF-mei2019.pdf. Graag jullie aandacht voor deze interessante bijeenkomsten, cursussen of congressen om je kennis
weer wat bij spijkeren.
Hartelijke groet,
Wilfred Peter

Scholing en congressen
Safe the date! Evening: Webinar ReumanetNL
Op dinsdag 18 mei van 19.30-21.30u organiseren wij voor de leden van ReumanetNL een webinar. Het
webinar heeft een informatief gedeelte over ReumanetNL en een inhoudelijk deel. De vooraankondiging is
verstuurd en het definitieve programma en aanmelding volgt spoedig. Houd je mail en de website in de
gaten!
EULAR congres
Van 2-5 juni vindt het virtuele congres plaats van de European Alliance
of Associations for Rheumatology (EULAR). Gedurende dit
internationale congres worden de laatste wetenschappelijke inzichten
gepresenteerd op het gebied van de reumatologie:
EULAR 2021 – Scientific programme
Dit virtuele congres kost € 100 en inschrijven kan via:
https://congress.eular.org/registration.cfm?gclid=EAIaIQobChMIi4mGi8uc8AIVCbp3Ch0PRAhnEAAYASAAEgIH
yfD_BwE

EULAR online course
Voor de 7de keer is het mogelijk om de EULAR online course for Health Professionals te volgen. Na het volgen
van deze Engelstalige online scholing beschik je over een goede basiskennis én voldoe je aan de
deskundigheidseis basisscholing van de kwaliteitscriteria voor het netwerk. De kosten zijn laag (€ 150) en het
levert 60 accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister fysiotherapie en 65 punten voor het
kwaliteitsregister oefentherapie.
Inschrijving kan vanaf juni 2021 en de cursus start op 14 oktober.
Informatie: https://esor.eular.org/enrol/index.php?id=279 (link plakken in browser!)

NVR Najaarsdagen
Op donderdag 23 en vrijdag 24 september 2021 zijn de Najaarsdagen
van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. Dit Nederlandse
congres heeft op vrijdag een aantal sessies die ingevuld worden door
de Nederlandes Health Professionals in de Reumatologie (NHPR). Het
is een leuke mogelijkheid voor alle zorgverlers in de reumatologie
om elkaar te ontmoeten in combinatie met een het volgen van
inhoudelijke presentaties en het bezoeken van (wetenschappelijke) posterpresentaties. Samenvattingen van
onderzoek voor presentatie kunt u indienen tot en met 10 mei 2021 via indienen abstract. Over de exacte
invulling van het congres wordt u op een later moment geïnformeerd.
Jaarcongres V&VN reumatologie/ NHPR
Op 16 november 2021 organiseert de Vereniging van Verpleegkundigen en
Verzorgenden (VenVN) in de reumatologie in samenwerking met de NHPR het
jaarcongres. Het congres bestaat uit presentaties in de ochtend en workshops
in de middag. Dit congres kan de samenwerking tussen
reumaverpleegkundigen en andere disciplines in de reumatologie bevorderen,
dus zet deze datum in je agenda zodat wij als fysio- en oefentherapeuten ook
goed vertegenwoordigd zijn.

Publicaties
Een interessant artikel over pijn bij RA waarin pijn besproken wordt als een aparte entiteit naast ontsteking
met centrale sensitisatie als aandachtspunt in de behandeling:
Pain: A Review of Interleukin-6 and Its Roles in the Pain of Rheumatoid Arthritis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7943546/pdf/oarrr-13-31.pdf

Kennen jullie nog fysio- of oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in de reumatologie?
Attendeer ze op www.reumanetnl.nl
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