Programma

JEUK! bij de oudere patiënt
Nieuwe inzichten en ontwikkelingen tijdens het jaarlijks congres
Vrijdag 6 september 2019, De ReeHorst te Ede, 14.00 uur – 21.00 uur

14.00 uur

Registratie en ontvangst

14.30 uur

Welkom door de dagvoorzitter en inleiding tot het thema
 Patrick Kemperman, dermatoloog, Amsterdam UMC en Dijklander
Ziekenhuis

14.35 uur

Oorzaken van pruritus sine materia – HUIDPASTA
Bij jeuk zonder zichtbare inflammatoire huidaandoening spreekt men van pruritus
sine materia. Hierbij kunnen secundair alsnog huidafwijkingen ontstaan, zoals
excoriaties, papels (prurigo) en licheninficatie. In deze presentatie wordt gefocust op
de systemische oorzaken van jeuk uit het acroniem ‘HUIDPASTA’ en onderliggende
pathomechanismen.
 Rick Hoekzema, hoogleraar-afdelingshoofd dermatologie Amsterdam UMC,
medisch directeur Huid Medisch Centrum

15.05 uur

Doelgericht neurobiologisch ingrijpen bij jeuk
Op neurowetenschappelijk gebied worden nieuwe ontdekkingen gedaan.
Met het ontrafelen van deze nieuwe neurobiologische mechanismen bij jeuk, kunnen
we in de nabije toekomst nieuwe interessante meer doelgerichte behandelingen bij
jeuk verwachten.
 Hok Bing Thio, dermatoloog ErasmusMC, Rotterdam

15.35 uur

Jeuk bij ouderen mét huidaandoeningen
Met het ouder worden neemt de kans op jeuk toe, mét of zonder huidafwijkingen.
Een overzicht van jeukende dermatosen en recent onderzoek naar de autoimmuunziekte nonbulleus pemfigoïd als onderliggende oorzaak van jeuk bij ouderen.
 Joost Meijer, AIOS dermatologie, UMCG

16.00 uur

Koffie / theepauze

16.30 uur

Jeuk als bijwerking van doelgerichte- en immunotherapie
Met de komst van de nieuwe doelgerichte- en immunotherapie zijn de incidentie van
jeuk en huidproblemen aanzienlijk toegenomen ten opzichte van de traditionele
cytostatica. Deze klachten kunnen een significante invloed hebben op de kwaliteit
van leven van de oncologie patiënt.
 Yannick Elshot, dermatoloog i.o., Amsterdam UMC

16.55 uur

Huidinfecties en jeuk
Bepaalde huidinfecties zijn bekende en gevreesde oorzaken van jeuk.
 Markus Starink, dermatoloog Amsterdam UMC Huid Medisch Centrum

17.20 uur

Medicatie bij jeuk
Medicamenteuze behandelingsmogelijkheden van pruritus senilis, c.q. het gebruik
van orale antipruriginosa. Wat is de werkzaamheid hiervan bij kwetsbare ouderen,
welke problemen kunnen er worden verwacht bij het gebruik van deze middelen en
welke rol speelt de veranderende farmacokinetiek bij deze kwetsbare oudere
patiënten
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 Marieke Henstra, internist-ouderengeneeskunde / klinisch farmacoloog
Amsterdam UMC

17.45 uur

Pauze met soep en broodjes
Met sessie “Wat doe je op de buitenkant?”
De zin en onzin van indifferente dermatica
 Jolanda Kuijer, wondconsulent
(2 rondes van 25 minuten)
Droge lucht in verpleeghuis, wat smeren we? (bodylotion: nee, vaseline: ja).
Bij problemen: assortiment aan producten en wat kies je wanneer en wat kies je juist
niet?
Voor welke huidbedekking kies je als er wonden komen, zoals hydrocolloid en het
gebruik van barrière crèmes bij incontinentie dermatitis en intertrigo in combinatie
met schimmelinfecties.
Probeer de spray die verkoelend werkt bij jeuk en even de jeuk wegneemt.
Op de tafels treft u allerlei producten aan die u kunt aanraken en uitproberen.

18.45 uur

Genitale jeuk
Aan welke diagnoses moet je denken bij genitale jeukklachten?
 Michelle Sprockel, dermatoloog, Dijklander Ziekenhuis

19.10 uur

Jeuk bij medicatie – bijwerking of allergie?
Jeuk kan een bijwerking zijn van medicatie of een teken van allergie. Wanneer moet
je denken aan een allergie en hoe kan je dat uitzoeken? Kan je bij jeukklachten het
middel doorgebruiken of moet je altijd stoppen? Door middel van een interactieve
presentatie krijgt u antwoord op deze en andere vragen over geneesmiddelreacties.
 Ingrid Terreehorst, internist allergoloog Amsterdam UMC

19.45 uur

Koffie / theepauze

20.15 uur

Psychiatrische aandoeningen en jeuk
 Patrick Kemperman, dermatoloog, Amsterdam UMC en Dijklander Ziekenhuis.
Welke psychologische factoren spelen een oorzakelijke of in stand houdende rol bij
jeuk? En wat is de invloed van jeukende huidafwijkingen op de psyche?

20.40 uur

Quiz casuïstiek

21.00 uur

Afsluiting

