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Van 8 tot en met 11 oktober 2014 vond in 
Kusadasi, Turkije het WASOG congres 
plaats. WASOG staat voor World Associati-
on for Sarcoidosis and Other Granuloma-

tous Disorders. De organisatoren mogen terugkijken op een 
uitstekend congres. Er waren maar liefst 338 deelnemers uit 
allerlei landen. Het congres begon met een goed bezochte 
patiëntbijeenkomst. Hoogtepunten waren het belang van 
de juiste diagnose, het belang van het werken met multidis-
ciplinaire teams, de centrale rol voor de patiënt, en genees-
kunde op maat. We moeten beter zoeken naar oorzaken, 
‘idiopatisch’  bestaat niet echt als je maar goed zoekt. De door 
de patiënt verstrekte informatie over eventuele blootstelling 
is cruciaal. De komst van nieuwe geneesmiddelen roept ook 
vragen op:‘moet Pirfenidon alleen voor patiënten met idiopa-
thische longfibrose (IPF) beschikbaar worden gesteld?’  
Een andere uitdaging is: ‘hoe kunnen we responders en non-
responders op biologicals voor het starten van de behandeling 
identificeren’ en ‘hoe lang moeten we doorgaan met de behan-
deling als hij succesvol is?’  Dit zijn zeer relevante vragen voor 
de clinicus en ook in het kader van de kosten van de nieuwe 
geneesmiddelen. Deze vragen zullen hopelijk jonge onder-
zoeker uitdagen om nieuwe studies te ontwikkelen. 

Tijdens het congres werden uit de 126 ingezonden abstracts 
de zes beste uitgekozen. Onder hen was Monique  
Wapenaar, werkzaam als longfunctie-analiste en klinisch 
epidemioloog op de afdeling Longziekten in het Erasmus 
MC te Rotterdam.
Samen met haar onderzoeksteam heeft ze de King’s Korte 
Interstitiële Longziekten vragenlijst (K-BILD) voor Neder-
land, Frankrijk, Italië en Zweden ontwikkeld.   

Monique Wagenaar toont trots haar poster.

Op 10 oktober 2014 is professor Marjolein Drent  
benoemd tot president van de WASOG. 

Professor Robert Baughman, voormalig president, Cincinnati 

USA overhandigt Marjolein Drent de medaille van de WASOG. 

Zie voor meer informatie over het congres: www.wasog.org.

Geef meer lucht! 
Sinds de start van het nieuwe voetbalseizoen is de  
ild care foundation te zien op de voetbalvelden in  
en rond Utrecht. 

Faja Lobi / KDS zaterdag 4 is een nieuw gevormd team van  

vrienden en familie. Het sportpark is gelegen op het dak van de  

Ikea parkeergarage aan de A12 bij Utrecht. 

De vermelding van het logo van de ild care foundation op de 
voetbalshirts is mogelijk gemaakt door Pharmalead,  
detacherings- en expertisebureau in de apotheekbranche.  
Apotheker David van Hartskamp is directeur en eigenaar 
van Pharmalead. Een paar jaar geleden kreeg hij persoonlijk 
te maken met sarcoïdose. Toen hij gevraagd werd Faja  
Lobi / KDS zaterdag 4  te sponsoren, leek dit hem een 
mooie manier om de  ild care foundation op een sportieve 
manier onder de  aandacht te brengen. 

TER AFSLUITING ...


