TER AFSLUITING...

10 e wereldcongres sarcoïdose en andere ild
in Maastricht

V

Health and environment
Er zal tijdens het congres een conferentie plaatsvinden
met als titel: ‘Health and environment’
De opzet is een interactieve paneldiscussie over gevolgen
van beroeps- en omgeving gerelateerde blootstellingen en
het belang van preventieve maatregelen ter voorkoming
van gerelateerde ild. De behandeling van patiënten met
ild is lastig, de juiste therapie is nog steeds niet voorhanden. Bij de chronische vormen ontstaat nog al eens een
soort endstage met fibrosevorming. Dit is nauwelijks of
niet toegankelijk voor medicamenteuze therapie. Hier
geldt bij uitstek voorkomen is beter dan genezen. Deze
conferentie zal dan ook in het teken staan van het verbeteren van preventie.

an 15 t/m 18 Juni 2011 wordt het 10de
wereldcongres van de WASOG (World
Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous diseases) en de 2e gemeenschappelijke internationale conferentie van de WASOG
en de BAL-werkgroep gehouden in Maastricht. Het is
een grote eer voor het organisatie comité om iedereen die
is geïnteresseerd in sarcoïdose en interstitiële longaandoeningen (ild) te verwelkomen. De openingsceremonie
zal worden gehouden op het stadhuis van Maastricht.

We verheugen ons op een fantastisch wetenschappelijk
programma met gerenommeerde sprekers. Zowel de
burgmeester van Maastricht de heer Onno Hoes, als de
rector maginificus van de Universiteit Maastricht Prof.
Dr. Mr. Gerard P.M.F. Mols nodigen u van harte uit.
Daarnaast kunt u ervan op aan dat de Maastrichtse entourage zal zorgen voor een geweldige sfeer en een bijzonder congres! Op 17 juni zal er een feest zijn op een
unieke locatie in de binnenstad.

Het WASOG congres, wat ééns in de drie jaar wordt gehouden, is bedoeld om belangstellenden een kans te bieden de nieuwste wetenschappelijke, maar ook klinische
ervaringen uit te wisselen. Centraal staat het belang van
multidisciplinair teamwork bij de begeleiding en het management van sarcoïdose en interstitiële longaandoeningen (ild).

Symposium Leven met een chronische
ziekte
Traditiegetrouw wordt op 15 juni 2011 voorafgaande
aan het grote congres een symposium georganiseerd bedoeld voor patiënten met sarcoïdose, longfibrose en nog
meer zeldzame interstitiële longaandoeningen (ild) getiteld: ‘Leven met een chronische ziekte’. De organisatie is
in handen van de ild care foundation, in samenwerking
met de Longfibrosebelangenvereninging Nederland en
de Sarcoïdosebelangenvereniging Nederland (SBN).
Deze dag zal in het teken staan van hoe je het beste om
kan gaan met de door deze aandoeningen veroorzaakte
beperkingen. Naast de medische zorg zal er met name

Het progamma bevat diverse zeer interessante onderwerpen en we hebben topsprekers weten aan te trekken met
diverse achtergronden. Het volledige programma met de
sprekers en een abstract van hun voordracht is te vinden
op de website: www.wasogbal2011.nl. Daar kunt u zich
ook nog registeren. Mocht u belangstelling hebben voor
één dag dan kunt u zich ook alleen voor die dag inschrijven.
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aandacht besteed worden aan wat men zelf kan doen.
Dagvoorzitter is mw. Pia Dijkstra, lid 2e kamer D66, deel
commissies Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

vertellen over zijn toekomstplannen dankzij nieuwe
medicijnen (zie ook ild care today juni 2010). Na de lunch
kunnen patiënten aan allerlei (inter)nationale professoren en experts vragen stellen en de dag wordt afgesloten
met een rondvaart op de Maas.

Als spreker zal o.a. aanwezig zijn mw. Esther Crombag.
Haar voordracht is getiteld: ‘Blind vertrouwen’. Zij vertelt over haar eigen ervaringen als blinde wielrenster en
dat je nooit moet opgeven ondanks beperkingen.

Informatie
Op de website www.wasogbal2011.nl vindt u het laatste
nieuws en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief,
die u op de hoogte zal houden van de laatste ontwikkelingen, het patiëntensymposium en het WASOGBAL2011 congres.

Esther Crombag is universitair docente Staats- en Bestuursrecht in Maastricht (cum laude afgestudeerd), presentatrice, succesvol tandemwielrenster en ‘vrouw van het jaar
van Limburg 2009’. Ze heeft zich niet laten hinderen
door het feit dat ze in haar elfde levensjaar, van het ene
moment op het andere blind werd. Blind zijn heeft haar
mooie dingen gebracht en het heeft haar gevormd. Positivisme is haar kracht. Het is een kwestie van respect afdwingen. Binnenkort komt haar autobiografie uit getiteld: ‘Blind vertrouwen’. Hierin beschrijft ze ook haar
levensverhaal. Ze vertelt hoe zij haar blind zijn geaccepteerd heeft en een plek in haar leven heeft weten te geven
en dat ze het nu zelfs koestert. Het hoort nu bij haar en is
niet meer weg te denken in haar leven. Ze is in zichzelf
blijven geloven en heeft het vertrouwen in de grote ziende wereld weten terug te winnen.
Verder zal dhr. Harmen Wenselaar (sarcoïdosepatiënt)

Tot ziens in juni 2011 te Maastricht!
Organisatie comité
prof. dr. Marjolein Drent, prof. dr. Ulrich Costabel en
dr. Kitty Linssen

Informatie WASOG: www.wasog.org
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