IN HET NIEUWS

PROF. DR. JULES VAN DEN BOSCH SYMPOSIUM II
Donderdag 23 januari j.l. werd het Prof. dr. Jules van den Bosch Symposium II gehouden in
het Auditorium van het St. Antonius Ziekenhuis. Het thema was vasculaire complicaties
bij interstitiële longziekten, zoals sarcoïdose en longfibrose.
De State-of-the-Art lezing werd gegeven
door Prof. Robert P. Baughman, Professor of
Medicine at the University of Cincinnati en
voorzitter van de WASOG (World Association
for Sarcoidosis and Other Granulomatous
Disorders). Daarnaast kwamen genetische
predispositie, pathogenese, en de relatie
tussen verschillende interstitiële longziekten
en pulmonale hypertensie aan de orde.
In de middag was er ruimte voor de
multidisciplinaire bespreking van enkele
zeer bijzondere casussen door longarts,
cardioloog, patholoog en radioloog.
Professor Van den Bosch
Het symposium is vorig jaar voor het eerst
gehouden en vernoemd naar professor
doctor Jules van den Bosch. Tot zijn
overlijden in december 2010 was hij als
longarts en hoogleraar verbonden aan het St.
Antonius Ziekenhuis en het UMC Utrecht. Van
den Bosch heeft in Nederland de verzameling
van zeldzame longaandoeningen die
tezamen ‘interstitiële longziekten’ genoemd

worden groot gemaakt. Hij is dan ook de
grondlegger van het centrum Interstitiële
Longziekten in ons ziekenhuis. Naast dit
aandachtsgebied staat prof. Van den Bosch
te boek als de longarts die betrokken was bij
de eerste longtransplantatie in Nederland, dit
jaar precies 25 jaar geleden.
Onderzoeksmeeting
Voorafgaand aan het symposium werd
een onderzoeksmeeting georganiseerd.
Onderzoeksplannen en studieresultaten van
het centrum Interstitiële Longziekten van het
St. Antonius Ziekenhuis werden gedeeld met
de internationale gasten van het symposium.
Naast kritische beschouwing leidde dit ook
tot de opzet van nieuwe, internationale
studies.
Vervolgens kregen de deskundigen een
kijkje in de keuken van het project Meetbaar
Beter. Dit Antoniusproject richt zich op
het vaststellen van uitkomstmaten voor
verschillende aandoeningen, waaronder ook
sarcoïdose. Belangrijke bevinding was dat

Professor Baughman, dr. Lower en dr. Marcel
Veltkamp tijdens het speakersdiner

een dergelijke project in de ziekenhuizen van
de buitenlandse gasten onbekend is, maar
dat de interesse hiervoor en de bereidheid
hieraan hun steentje te willen bijdragen groot
waren.
Het tweede prof. dr. Jules van den Bosch
Symposium was goed bezocht door
longartsen en onderzoekers uit heel
Nederland. Prof. dr. Jan C. Grutters, hoofd
van het Expertisecentrum Interstitiële
Longziekten, gaf aan ook volgend jaar weer
een symposium te willen organiseren.

AFSCHEID LAWRENCE MATTHEWS, LOUPE-FOTOGRAAF
Dit nummer van Loupe is het eerste waarin
we het moeten stellen zonder fotograaf
Lawrence Matthews. Jarenlang heeft hij
onder meer de prachtige foto’s gemaakt
die de voorkant en de rubriek Wetenschap
in Beeld sierden. Als gevolg van de
reorganisatie die eind 2013 in de Antonius

Academie is uitgevoerd, hebben we helaas
afscheid van hem moeten nemen. De
redactie van Loupe is hem zeer dankbaar
voor de vele mooie beelden die we via zijn
foto’s konden delen.
Vanaf dit issue zal Vincent Blinde de vaste
Loupe fotograaf zijn.
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