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Uitnodiging tweede virtuele sessie over MS immunologie door Karim Kreft op 26 januari 2021 
 
Beste MS-verpleegkundigen,  
 
Helaas zijn de landelijke nascholingen in 2020 niet doorgegaan als gevolg van COVID-19. Gelukkig is er 
toch een oplossing gevonden om onze kennis te vergroten. Op 19 november heeft Karim Kreft een 
succesvolle sessie over MS immunologie gegeven via Microsoft Teams aan een grote groep MS 
verpleegkundigen. 
 
Voor iedereen die de eerste sessie gemist heeft, zal Karim op dinsdagavond 26 januari een tweede 
sessie verzorgen. Hiervoor zal de vernieuwde Biogen MS immunologie app gebruikt worden.  
 
Het programma is als volgt:  
20.00 u. Welkom en logistiek  
20.10 u. MS immunologie en werkingsmechanisme van MS-medicatie  
20.45 u. Vraag- en antwoordsessie  
21.00 u. Ervaringen delen over uitleg immunologie en medicatie aan patiënten  
21.15 u. Einde  
 
De MSLs van Biogen zullen er voor zorgen dat je een link voor Teams ontvangt en dat de vernieuwde 
immunologie app geïnstalleerd wordt en werkt op jouw computer. Mocht je hulp nodig hebben bij 
Teams, dan kunnen ze je daar ook bij helpen.  
 
Dus geef je tijdig op voor deze virtuele sessie over MS immunologie, dan kan alles goed worden 
voorbereid.  
 
Opgeven kan via evelyn.wiglema@biogen.com, rob.vandenbrule@biogen.com of 
vanessa.hens@biogen.com.  
 
Met vrienndelijke groet, 
 
Emmy Eggink en Jolanda van Gorkum 
 
Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt Biogen Nederland B.V. gevestigd te Prins 

Mauritslaan 13-19, 1171 LP (‘Biogen’) de persoonsgegevens die wij van u verzamelen om uw aanmelding voor een 

nascholing te verwerken. Deze verzameling van gegevens is nodig om u deze dienst te verstrekken/leveren, en onze 

verwerking is in het rechtmatige belang van Biogen als farmaceutisch bedrijf. Indien dat nodig is, kan Biogen uw 

persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven in haar groep en kan zij tevens een beroep doen op derde 

dienstverleners (bijv. IT-dienstverleners) om uw persoonsgegevens ten behoeve van Biogen te verwerken. Hoewel 

deze partijen zich buiten Europa kunnen bevinden, zal Biogen ervoor zorgen dat alle ontvangers contractueel (bijv. 

door standaard contractuele clausules) en/of juridisch verplicht zijn om zich te houden aan privacynormen in 

overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Biogen bewaart uw persoonsgegevens in elk 

geval niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. U kunt contact opnemen met 

Biogen indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens of informatie wilt verkrijgen over de persoonsgegevens die 

Biogen van u heeft. U kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en 

u kunt vragen om deze gegevens te corrigeren of te wissen. Indien u dat nodig vindt, heeft u altijd het recht om een 

klacht in te dienen bij uw autoriteit persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Biogen via 

privacy@biogen.com 


