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17 oktober 2019
Na de succesvolle editie van vorig jaar organiseren we dit jaar het 8de Noorderlucht
Symposium opnieuw in Hotel Mooirivier te Dalfsen. Het symposium biedt ook dit jaar een
gevarieerd programma onder het thema:

Niet alledaagse aspecten van alle dagen astma
De volgende onderwerpen van astma zullen de revue passeren. Bij voorkeur wordt astma
behandeld met inhalatiemedicatie, in de hoop dat de medicatie terecht komt op de plaats
waar ze hoort. Dat lijkt eenvoudig maar schijn bedriegt. Paul Hagedoorn en Bart Rottier

nemen u mee in de wereld van medicijndeeltjes, hoe die op de juiste plaats terechtkomen en
de factoren die dit kunnen beïnvloeden.
Het bevorderen van therapietrouw is ons dagelijks werk. Ellen Koster en Richelle Kosse,
beide werkzaam op de afdeling Farmacie van de Universiteit van Utrecht, geven u inzicht in
de rol van de apotheker bij verbeteren van de therapietrouw. Maar wat als het astma niet
onder controle komt ondanks optimale therapietrouw? Gerard Koppelman en Annelies
Zwitserloot nemen u mee in de wereld van oude en toekomstige (personalized)
therapeutische opties.
Veel kinderen met astma hebben ook eczeem. Hanneke van Gent en Esther Schirm
bespreken de aanpak en geven handige tips om deze kinderen te helpen.

We zien u graag op 17 oktober in Dalfsen!
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Informatie en contact via:
Website (informatie): www.kinderallergieenastmacentrum.nl
Email (contact): noorderluchtsymposium@gmail.com
Telefoon: 050-3611036
Kosten van dit symposium, incl. lunch en afsluitende borrel, bedragen € 150,-.
Inschrijving kan door een email te sturen naar noorderluchtsymposium@gmail.com met naam,
werkadres, BIGnummer en eventuele dieetwensenen EN de bijdrage over te maken op maken
op bankrekening NL70INGB0005984533 op naam van Stichting Noorderlucht onder vermelding
Noorderlucht Symposium 2019. Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling.
Locatie: Hotel Mooirivier, Oude Oever 10, 7722 VE Dalfsen.
Accreditatie is aangevraagd bij de NVK en V&VN Longverpleegkundigen.
De Stichting NOORDERLUCHT ontvangt geen sponsoring

Programma
8.30-9.00

Niet alledaagse aspecten van alle dagen astma

Ontvangst

9.00-10.30 Workshop 1: De behandeling van eczeem: een uitdaging
Sprekers: Hanneke van Gent (Sneek), Esther Schirm (Sneek)
10.30-11.00 Koffie/thee
11.00-12.00 Plenaire sessie: Goed uitademen want anders heeft inhaleren geen zin
Sprekers: Paul Hagedoorn (UMCG), Bart Rottier (UMCG)
12.00-13.30 Lunch
13.30-14.50 Workshop 2: Goed geneesmiddelgebruik, doe het maar eens!
Sprekers: Ellen Koster (Universiteit Utrecht), Richelle Koster (Universiteit Utrecht)
14.50-15.10 Koffie/thee
15.10-16.30 Workshop 3: Moeilijk behandelbaar Astma, new kids on the block
Sprekers: Gerard Koppelman (UMCG), Annelies Zwitserloot (UMCG)
16.30-17.00 Afsluitende borrel

