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U i t n o d i g i n g

Het Amsterdam Rheumatology 
& immunology Center organiseert:

7e  JAARLIJKSE

ARC AMSTEL
VOORJAARS
SYMPOSIUM

VRIJDAG 22 APRIL 2022
Auditorium Reade

P r a k t i s c h e  i n f o r m a t i e

Webinar Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

Accreditatie Voor het symposium is 6 uur accreditatie aangevraagd bij de  
NVR, NIV, VSR en V&VN

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

Informatie Sickmann Congres Organisatie
 Erik Sickmann
 06 4569 3847
 erik@sickco.nl 
 www.sickco.nl

ARC
Op 14 oktober 2014 is het Amsterdam Rheumatology & immunology Center opgericht, een 
samenwerkingsverband tussen AMC, VUmc en Reade op het gebied van reumatologie en 
immunologie. Het centrum combineert hoogwaardig, wetenschappelijk onderzoek met 
het opleiden van toptalent voor het onderzoek naar deze ziekten. De samenwerking maakt  
het centrum tot een sterke internationale researchpartner op het gebied van de basale en 
klinische reumatologie en immunologie. Ook regionaal en nationaal is het een belangrijk 
referentiecentrum voor reuma-onderzoek. Hiermee ontstaat het grootste centrum voor  
dit onderzoek in Nederland. Binnen het Amsterdam Rheumatology & immunology Center 
werken ruim 50 onderzoekers aan de opsporing en behandeling van reumatische en immuno- 
logische aandoeningen. Voor meer informatie: www.ams-rc.com



  

Geachte collega, 

Op vrijdag 22 april 2022 zal voor de 7e keer(!) het Jaarlijkse ARC Amstel 
Voorjaarssymposium plaatsvinden. Uiteraard hopen we dit jaar de 
bijeenkomst als fysieke bijeenkomst te mogen organiseren. Het jaarlijkse ARC 
Amstel Voorjaarssymposium staat bekend als post-academische onderwijs, 
een dag waarin het Amsterdam Rheumatology & immunology Centre (ARC) 
zijn meest vernieuwende bevindingen toont aan geïnteresseerden;  
een dag die “je niet wilt missen”. 

Het programma heeft het bekende stramien, waarbij kernonderwerpen 
van het ARC aan bod komen: Spondyloarthritis, Reumatoïde artritis, 
Systeemziekten en op de dagelijkse praktijkgerichte Critical Appraisals (CATs). 
Op vrijdag 22 april zijn er ook nieuwe ontwikkelingen over COVID-19 en  
de reumapatiënt, en de effecten van gezond leven en voeding op RA  
(Plants for Joints). 

Net als voorgaande jaren zal een internationaal gerenommeerde de  
dag afsluiten met een Keynote Lecture. Dit jaar zijn we verheugd dat 
Prof. Thomas Pap van University of Münster live, indien mogelijk,  
aanwezig zal zijn. 

Schrijf u nu in voor het 7e ARC Amstel Voorjaarssymposium en noteer 22 april 
in uw agenda. We hopen opnieuw op een geweldige opkomst!

Prof.dr. Willem Lems (educational officer ARC) 
Mede namens Prof.dr. Ronald van Vollenhoven en Ida Gaspersz 

I n s c h r i j f k a a r tV o o r w o o r d

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.

Ondergetekende schrijft zich in voor het 7e Jaarlijkse 
ARC Amstel Voorjaarssymposium op vrijdag 22 april 2022

Titel

Voorletters en tussenvoegsel

Achternaam m/v*

Functie

BIG-nummer

Naam instelling

Afdeling

Postadres

Postcode Woonplaats

Telefoon
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Handtekening:
* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is 

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur   Opening door Prof.dr. R.F. van 
Vollenhoven, Directeur ARC

Thema: Covid-19 en reuma. 
Voorzitters: Dr. S.W. Tas, Dr. G.J. Wolbink
10.15 uur  Set-up van de ARC en T2B! 

studies 
Dr. G.J. Wolbink

10.35 uur  Resultaten en klinische 
implicaties 
Drs. L. van Boekel

10.55 uur  De immunologie achter covid-19 
vaccinaties en de invloed van 
immunosuppressieve medicatie 
Dr. S.W. Tas

Thema: CATs  
Voorzitters: Dr. M. van Onna, M.C. Gerards
11.15 uur CAT 1. 
 Dr. Z. Ez-Zaitouni, AMC
11.45 uur  CAT 2. 
 Naam volgt

12.15 uur Lunchpauze

Thema:  Reumatoïde Artritis
Voorzitters: Prof.dr. D. van Schaardenburg, 
Dr. C.L.M. Krieckaert
13.15 uur  Plants for Joints 

Drs. W. Walrabenstein
13.35 uur  Predictie en preventie van RA 

Prof.dr. D. van Schaardenburg
13.55 uur  Zorg op afstand bij RA  

Drs. B.F. Seppen

Thema: Spondyloarthritis
Voorzitters: Dr. M.G.H. van de Sande,  
Dr. A. van Kuijk 
14.15 uur  Fluoride PET-CT bij artritis 

psoriatica  
Drs. J. de Jongh

14.35 uur  tmTNF trangene muizen als 
model voor SpA

 Dr. J.P. van Hamburg
14.55 uur  Treatment decisions in axial 

spondyloarthritis and more 
than treat to target

 Drs. J.W. Bolt

15.15 uur Theepauze

Thema: Systeemziekten 
Voorzitters: Dr. A.E. Hak,  
Dr. A.J. Kwakernaak
15.45 uur  Nieuw auto-inflammatoir 

syndroom
 Dr. A.J. Kwakernaak
16.05 uur  Risico op SLE flares na infecties
 Dr. M. Tjang a Sjoe
16.25 uur Cryoglobulinemische vasculitis
 Dr. A.E. Hak

Keynote lecture
Chair Prof.dr. R.F. van Vollenhoven
16.45 uur Mesenchymal tissue response  
 in rheumatoid arthritis - causes  
 and consequences
  Prof.dr. Th. Pap,  

University Hospital Münster

17.45 uur Afsluiting

Vrijdag 22 april 2022, Auditorium Reade

Dagvoorzitters: prof.dr. W.F. Lems, prof.dr. R.F. van Vollenhoven

PROGRAMMA 7e JAARLIJKSE

ARC AMSTEL VOORJAARSSYMPOSIUM


