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Alle reumatologen werkzaam in Nederland kunnen zich,  
na ontvangst van de uitnodiging, inschrijven voor 
ACR Naderhand. De inschrijvingen worden gehonoreerd  
op volgorde van aanmelding.

De eigen bijdrage is € 363,- incl. BTW. Deze eigen bijdrage is 
inclusief overnachting. Tevens dient u zich aan te melden als 
deelnemer aan de ACR. De registratiekosten zullen worden 
vergoed met een maximum van € 335,-. Hiervoor krijgt u 12 
maanden online streaming van de ACR Annual Meeting. 
Na uw inschrijving ontvangt u de bevestiging met factuur. 

ACR Naderhand is geaccrediteerd voor 12 uur door de 
Nederlandse Vereniging voor Reumatologie

Bilderberg Hotel De Keizerskroon
Koningstraat 7, 7315 HR Apeldoorn

ACR Naderhand is een initiatief van Macchain in 
samenwerking met Sickmann Congres Organisatie.  
ACR Naderhand wordt financieel mogelijk gemaakt  
door Novartis. De inhoud van het programma is de 
verantwoordelijkheid van de programmacommissie.

Voor meer informatie:
Sickmann Congres Organisatie
Erik Sickmann
www.naderhand.nl, info@sickco.nl

Inschrijving

Eigen bijdrage

Accreditatie

Locatie

Informatie

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. Sickmann Congres Organisatie Antwoordnummer 43313, 1020 WD Amsterdam XX
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 Beperkt aantal  

plaatsen beschikbaar!



P R O G R A M M AV O O R W O O R D A N T W O O R D K A A R T

Geachte collega, 

Het jaarlijkse ACR-congres zal door de situatie rond Covid-19 een virtueel 
congres worden: ACR Convergence 2021: The ACR's All-Virtual Annual Meeting. 
Van 5 tot en met 9 november kunt u het congres digitaal volgen. Digitaal volgen 
mist echter de waardevolle intercollegiale (inhoudelijke) interactie. Net als 
voorgaande jaren is er daarom de mogelijkheid om het congres ACR Naderhand 
te beleven op donderdag 25 en vrijdag 26 november, dit keer in de Keizerskroon 
te Apeldoorn. 

ACR Naderhand biedt u de mogelijkheid om samen met uw collega’s de laatste 
ontwikkelingen te bespreken. De programmacommissie zal een interessant  
en uitgebalanceerd programma samenstellen. Naast de opgenomen sessies  
ziet u interviews tussen (inter)nationale experts. Ook bieden wij jonge 
onderzoekers de kans om hun posters te presenteren. Wat maakt ACR 
Naderhand onderscheidend? 

Uit de enquête van vorig jaar kwam onder meer naar voren:
• Goede combinatie van ACR-lezingen, commentaar van panel en discussie
• Goede selectie onderwerpen gericht op de klinisch praktijk
•  Zeer interactief, nieuwste studies direct besproken en in perspectief geplaatst 

door zeer kundige programmacommissie

Indien de situatie omtrent Covid-19 het niet toelaat om een fysieke bijeenkomst 
te organiseren, zullen we deze bijeenkomst net als vorig jaar als webinar 
organiseren. Graag zien wij u bij ACR Naderhand op donderdag 25 en  
vrijdag 26 november in De Keizerskroon te Apeldoorn. 

Hoogachtend,
De programmacomissie 
Dr. M. Bijl, reumatoloog/Internist Martini Ziekenhuis Groningen 
Drs. F. Bonte-Mineur, reumatoloog Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 
Drs. M. Kleibeuker, reumatoloog Ziekenhuis Rivierenland 
Dr. R.N.J. de Nijs, reumatoloog Elkerliek ziekenhuis
Dr. H.E. Vonkeman, reumatoloog Medisch Spectrum Twente 
Dr. J.M. van Woerkom, reumatoloog Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn/Zutphen 

Ondergetekende schrijft zich in voor ACR Naderhand op 

donderdag 25 en vrijdag 26 november in De Keizerskroon te Apeldoorn 

Titel, voorletters en tussenvoegsel

Achternaam m/v*

Functie

BIG-nummer

Naam instelling

Afdeling

Postadres

Postcode Woonplaats

Telefoon

E-mail

   Na ontvangst van de factuur zal ik mijn deelnemersbijdrage  
binnen twee weken voldoen.

   Ja, ik word graag via e-mail door Novartis op de hoogte gehouden**

Handtekening:

* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 
** Ja, ik word graag via e-mail door Novartis op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen mijn vakgebied, zoals studies, nascho-

lingen, congressen, symposia en productinformatie en ga daarom akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens overeen-
komstig het privacybeleid van Novartis. Ik begrijp dat ik deze toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk kan herroepen.

ACR Naderhand
Donderdag 25 en vrijdag 26 november 2021
De Keizerskroon te Apeldoorn

Donderdag 26 november
09.00-09.30 uur  Ontvangst
09.30-10.00 uur  Postersessies
10.00-11.00 uur  ACR sessies
11.00-11.15 uur  Pauze
11.15-13.15 uur  ACR sessies
13.15-14.45 uur  Lunch
14.45-16.45 uur  ACR sessies
16.45-17.00 uur  Pauze
17.00-18.45 uur  ACR sessies
19.30-21.00 uur  Diner

Vrijdag 27 november
07.00-08.00 uur  Ontbijt
08.00-10.00 uur  ACR sessies
10.00-10.30 uur  Pauze
10.30-12.15 uur  ACR sessies
12.15-13.00 uur  Lunch
13.00-14.45 uur  ACR sessies
14.45-15.00 uur  Pauze
15.00-16.30 uur  ACR sessies
16.30-17.00 uur  Afsluiting
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