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Arnhem, oktober 2019 
 
Betreft: uitnodiging geaccrediteerde glaucoombijeenkomst - 17 oktober 2019 
 
 
Geachte mevrouw, heer. 
 
Namens mevrouw Dr. H.J.M. Beckers, Staf arts Maastricht UMC+ en de heer drs. R.F.R. Bakker van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, nodigt Novartis Pharma B.V. u uit voor een glaucoombijeenkomst op 
donderdag 17 oktober 2019 in Leende. 
Deze geaccrediteerde avond wordt georganiseerd voor oogartsen, oogartsen in opleiding, physician 
assistants en optometristen. 
 
Wij heten u vanaf 18:30 uur van harte welkom in Fletcher Hotel-Restaurant Jagershorst, aan de 
Valkenwaardseweg 44, 5595 XB te Leende/Eindhoven, voor het volgende programma: 

 
19:00 – 20:00 uur ontvangst en dinerbuffet 
20:00 – 22:00 uur bespreken glaucoomcasuïstiek 
22:00 uur  afsluiting  
 
Casuïstiek staat bij deze bijeenkomst centraal, zowel illustratief als informatief en zowel een 
(ogenschijnlijk) simpele casus als een handen-in-het-haar patiënt. Uw medewerking is van belang voor 
het doen slagen van deze avond. Het vriendelijke doch dringende verzoek aan u om één of meerdere 
casussen mee te brengen. Neem bijvoorbeeld alle statussen van patiënten met glaucoom op uw laatste 
spreekuur mee! Voor uw deelname ontvangt u 2 accreditatiepunten.  
 
Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Ineke Jussen 
via ineke.jussen@novartis.com.m 
 
Indien u wilt deelnemen aan deze avond kunt u zich aanmelden door middel van onderstaande QR-code 
of door een email te sturen aan nicole.rekkers@novartis.com, met daarin uw naam, BIG nummer en 
eventuele dieetwensen. 
 
Graag tot ziens op 17 oktober in Leende! 
 
Met vriendelijke groet,  
Novartis Pharma B.V. 
 
 
 
Ineke Jussen    Eric Stork     
Product Specialist   Manager Medical Affairs 

 

mailto:nl.onekey@iqvia.com
mailto:nicole.rekkers@novartis.com

