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Schrijf u
nu in!

Praktische informatie
Datum en locatie
UEG in ORANJE vindt plaats op
zondag 9 oktober 2022 van 18.00 tot
21.45 uur in K47 in Wenen.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de
NVMDL.
Gratis toegang
Aan deelname zijn geen kosten
verbonden.
Inschrijven
Het aantal plaatsen is beperkt,
inschrijvingen worden op volgorde
van binnenkomst geaccepteerd.

Na inschrijving ontvangt u een
bevestiging. Ongeveer 10 dagen van
te voren ontvangt u de praktische
informatie. Deelnemers die niet meer
geplaatst kunnen worden, ontvangen
bericht.
Plaatsing
De organisatie behoudt zich het
recht voor om praktiserende gastroenterologen voorrang te geven op
artsen in opleiding of geïnteresseerden
met een andere functie.

UEG in ORANJE 2022
Informele, inhoudelijke en interactieve avond voor
Nederlandse gastro-enterologen

Contact
Springer Healthcare
T: 030 638 36 38
Prof. dr. Geert D’Haens
Amsterdam UMC

Mede mogelijk gemaakt door

Dr. Mark Löwenberg
Amsterdam UMC

Dr. Bindia Jharap
Meander MC
Amersfoort

Schrijf u direct in
voor deze unieke
dinerbijeenkomst

mednet.nl/UEG2022

mednet.nl/UEG2022
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UEG in ORANJE 2022
Dit jaar organiseert MedNet voor het eerst een ORANJE-symposium tijdens de
United European Gastroenterology Week 2022 in Wenen.
Inmiddels zijn al veel Nederlandse artsen bekend met de ORANJE-symposia
tijdens de grotere congressen. De ORANJE-avonden zijn dan ook unieke bijeenkomsten die dé gelegenheid bieden om na een congresdag met collega’s
samen te komen en de nieuwste ontwikkelingen te bespreken. Wat betekenen
deze voor onze praktijk van morgen?
Deze eerste bijeenkomst tijdens de UEG week onder voorzitterschap van
prof. dr. Geert D’Haens focust op de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen
bij de behandeling van IBD. Kortom, een boeiende en levendige avond voor
gastro-enterologen.

Programma

18.00 uur

Ontvangst gasten

18.30 uur	Voorgerecht en opening door dagvoorzitter
Prof. dr. Geert D’Haens, Amsterdam UMC
18.45 uur	Nieuwe inzichten voor de behandeling van IBD anno 2022
Dr. Mark Löwenberg, Amsterdam UMC
19.30 uur

Hoofdgerecht

19.45 uur	Effectiviteit en veiligheid van IBD medicatie: real world data
uit Nederland
Dr. Bindia Jharap, Meander Medisch Centrum Amersfoort
20.30 uur

Nagerecht

20.45 uur	De weg vooruit: evidence-based IBD behandeling
Prof. dr. Geert D’Haens, Amsterdam UMC
21.45 uur

Afsluiting

Meer informatie over sprekers en programma vindt u op
mednet.nl/UEG2022
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dinerbijeenkomst
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