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Geachte college,

Patiënten met chronische systemische inflammatoire gewrichtsaandoeningen, zoals 
reumatoïde artritis (RA) en spondylartropathieën (SpA, o.a. ankyloserende spondylitis 
(AS, ‘de ziekte van Bechterew’) en artritis psoriatica), hebben een verhoogd risico 
op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Maar wat is nu anno 2021 de omvang 
van het cardiovasculair risico bij de bovengenoemde patiëntengroepen? Wat zijn 
traditionele risicofactoren en nieuwe biomarkers voor hart- en vaatziekten en het 
effect van anti- inflammatoire therapie?  

En nu we steeds meer weten over het voorkomen van hart- en vaatziekten bij 
deze patiëntengroepen, hoe organiseert u preventie van hart- en vaatziekten bij 
deze patiënten?
 
Deze en andere vragen zullen worden behandeld op het symposium: 
Inflammation and atherosclerosis op vrijdag 19 maart. Graag nodigen wij u uit 
voor dit symposium.

Aansluitend aan het symposium zal eerst Rabia Agca haar proefschrift
‘Cardiovascular disease in inflammatory joint disorders’ verdedigen in 
de Aula van de Vrije Universiteit en daarna Maaike Heslinga, Cardiovascular 
risk in rheumatoid arthritis and other inflammatory disorders. Mocht de 
situatie omtrent Covid-19 een fysieke bijeenkomst niet toestaan, zullen we van  
dit symposium een webinar maken.

Prof.dr. Yvo Smulders, Prof.dr. Mike Nurmohamed,  
internist Amsterdam UMC reumatoloog Reade en Amsterdam UMC

Voorwoord

Symposium: Inflammation and atherosclerosis
State of the Art 2021



Programma 
08.15 uur Registration, Tea and coffee 

08.45 uur Opening  
 Prof.dr. M.T. Nurmohamed, reumatoloog Reade en Amsterdam UMC - VUmc 
 Prof.dr. Y.M. Smulders, internist Amsterdam UMC - VUmc

09.00 uur Translational aspect of cardiovascular disease in inflammatory joint 
 disorders – State- of-art- 2021 - Prof. Naveed Sattar, University of Glasgow

09.40 uur ACPA and cardiovascular risk - Dr Diane van der Woude, LUMC

10.05 uur Inflammation and atherosclerosis: Clinical aspects, The LoDoCo2 trial -  
 Dr Aernoud Fiolet, Meander MC

10.30 uur  Gender differences and cardiovascular risk in inflammatory diseases - 
Prof Irene van der Horst, Amsterdam UMC – Vumc

11.00 uur End of symposium

11.45 uur Thesis defense Rabia Agca

13.00 uur Reception (if possible, depending on the corona regulations at that time)

13.45 uur Thesis defense Maaike Heslinga

15.00 uur Reception (if possible, depending on the corona regulations at that time)

Ondergetekende schrijft zich in voor
   Symposium Inflammation and atherosclerosis op vrijdag 19 maart 2021 8.45-11.00 uur

    Fysiek aanwezig (indien situatie toelaat)
    Op afstand via Zoom

   Promotie Rabia Agca op vrijdag 19 maart 2021 11.45-13.00 uur
   Promotie Maaike Heslinga op vrijdag 19 maart 13.45-15.00 uur 
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Sickmann Congres Organisatie
Antwoordnummer 43313
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Privacy statement
Sickmann Congres Organisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Door inzending stemt u in met verwerking en/of 
gebruik van de door u verstrekte gegevens. Sickmann Congres Organisatie gebruikt de informatie o.a. om u te voorzien 
van informatie over onze diensten of producten waarvan wij menen dat die voor u interessant kunnen zijn. U kunt te allen 
tijde uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u een e-mail naar info@sickco.nl. 

Praktische informatie 
Locaties Symposium Auditorium Vrije Universiteit 
  De Boelelaan 1105 
  1081 HV Amsterdam

 Promoties Aula Vrije Universiteit 
  De Boelelaan 1105 
  1081 HV Amsterdam  
  Het auditorium en de Aula liggen tegenover  
  elkaar op de 1e etage

Accreditatie  Accreditatie is voor 2 uur aangevraagd bij de  
NVR, NVVC, NIV en VSR

Kosten Aan deelname zijn geen kosten verbonden

Inschrijven  U kunt zich inschrijven door de antwoordkaart in te vullen en 
op te sturen naar Sickmann Congres Organisatie. U kunt zich ook 
inschrijven via www.sickco.nl


