TER AFSLUITING...
Wereld congres in Maastricht juni 2011
In 2011 kan Nederland zich op pulmonaal gebied wetenschappelijk ruimschoots op de kaart zetten, naast de
ERS annual meeting die komend jaar in september te
Amsterdam zal worden gehouden, zal in juni in Maastricht het 10de wereldcongres van de WASOG (World
Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous
diseases) plaatsvinden.
Van 15 t/m 18 juni 2011 wordt de 2e gemeenschappelijke
internationale conferentie van de WASOG en de BALwerkgroep 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.

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, onder leiding van prof. dr. Ben Nemery en prof. dr.
Paul Borm.
De behandeling van patiënten met ild is lastig, de juiste
therapie is nog steeds niet voorhanden. De belangrijkste
reden is, dat bij de chronische vormen een soort endstage
ontstaat met fibrosevorming. Deze fibrosevorming is
nauwelijks of niet toegankelijk voor medicamenteuze
therapie. Hier geldt bij uitstek: ‘voorkomen is beter dan
genezen’.
Deze conferentie zal in het teken staan van preventie en
op welke wijze preventieve maatregelen gezamenlijk met
alle belanghebbenden kunnen worden verbeterd.

Het belang van multidisciplinair teamwork bij de begeleiding en het management van sarcoïdose en ild zullen
centraal staan.
Onderwerpen WASOG BAL 2011

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. We verheugen ons op een fantastisch wetenschappelijk programma met gerenommeerde sprekers.
De openingsceremonie zal worden gehouden in het stadhuis van Maastricht.

1 Pulmonale Hypertensie (prof. dr. Bob Baughman;
prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf )
2 Interstitiële longaandoeningen (ild) en longtransplantatie (prof. dr. Geert Verleden)
3 BAL, Infecties, Cystic Fibrose en ild (prof. dr. Roel
Coutinho; prof. dr. Herb Reynolds; Dr. Kitty Linssen)
4 Longfibrose (dr. Jan Grutters, prof. dr. Jim Egan)
5 Sarcoïdose: huidig en toekomstig management
(prof. dr. Ulrich Costabel)
6 Medicatie geïnduceerde ild, oxidatieve stress
(prof. dr. Aalt Bast, prof. dr. Ph. Camus)
7 Zeldzame ild inclusief vasculitis (prof. dr. Jan Willem
Cohen Terveart, prof. dr. Ulrich Specks)

Tot ziens in juni 2011 te Maastricht!
Organisatie comité
Marjolein Drent, Jules van den Bosch, Ulrich Costabel,
Kitty Linssen en Jan Grutters.
Informatie WASOG: www.wasog.org
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