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U i t n o d i g i n g

Het Amsterdam Rheumatology 
& immunology Center organiseert:

8e  JAARLIJKSE

ARC AMSTEL
VOORJAARS
SYMPOSIUM

VRIJDAG 21 APRIL 2023 
Fonteyn zaal, Amsterdam UMC - AMC

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 21 april 2023 zal voor de 8e keer(!) het Jaarlijkse ARC 
Amstel Voorjaarssymposium plaatsvinden. 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 zoals Reumatoïde artritis, Systeemziekten en op de dagelijkse 
praktijkgerichte Critical Appraisals (CATs) aan bod komen. Nieuw dit jaar is dat 
de jonge onderzoekers van het ARC ook de gelegenheid krijgen om de laatste 
ontwikkelingen in hun vakgebied te presenteren.
 
Net als voorgaande jaren zal een internationaal gerenommeerde de dag 
afsluiten met een Keynote Lecture. Dit jaar zijn we verheugd dat Prof.dr. 
E.A. Haavardsholm van University of Oslo dit gaat doen met als onderwerp: 
Therapeutic drug monitoring and detection of anti-drug antibodies – is it time 
for implementation in clinical practice? 

Schrijf u nu in voor het 8e ARC Amstel Voorjaarssymposium en noteer 21 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 8e Jaarlijkse 
ARC Amstel Voorjaarssymposium op vrijdag 21 april 2023

Titel

Voorletters en tussenvoegsel

Achternaam m/v*

Functie

BIG-nummer

Naam instelling

Afdeling

Postadres

Postcode Woonplaats

Telefoon

E-mail

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

09.00 uur Ontvangst en registratie

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

Thema: Systeemziekten: Myositis. 
Voorzitters: Prof.dr. S.W Tas
 Dr. M. Tsang-a-Sjoe
09.45 uur  IVIg in myositis: an update 

Dr. A.J. van der Kooi, neuroloog 
Amsterdam UMC - AMC

10.05 uur  Drug Rediscovery for rare Immune 
Mediated Inflammatory Diseases: 
JAK-inhibition in myositis 
Dr. J. Raaphorst, neuroloog 
Amsterdam UMC - AMC

10.25 uur  Discussie en afsluiting
 
10.30 uur  Pauze
 
Thema: De jonge ARC-onderzoekers  
Voorzitters: Dr. M. Steinz
 Drs. B. Broens
10.50 uur Long COVID in patiënten met   
 reumatische ziekten 
 Drs. L. van Boekel
11.05 uur  Reumatische immuun- 
 gerelateerde adverse events: 
 “Een 1-jarig poliklinisch   
 retrospectief”
  Drs. W. van Binsbergen
11.20 uur UPSIDE studie -   
 Stamceltransplantatie bij 
 diffuus cutane systemische 
 sclerose: vroeg inzetten of 
 pas na falen van andere  
 behandelingen?
 Drs. B. Broens

Thema:  Pre-RA
Voorzitters: W. van Binsbergen
 Dr. E.G.M. van Baarsen
11.35 uur  Preventie studies in RA – wat heeft 

het ons geleerd? 
Prof.dr. D. van Schaardenburg

12.00 uur  Wat kan weefselonderzoek ons 
leren over de 

 preklinische fase van RA 
 Dr. E.G.M. van Baarsen
12.15 uur  Wat kan beeldvorming ons leren 

over de preklinische fase van RA  
Dr. M. Steinz

12.30 uur  Lunch

Thema: CATs
Voorzitters: Prof.dr. W.F. Lems
 Dr. C. Aalberse 
13.15 uur  CAT 1: volgt
13.45 uur  CAT 2: het 

antifosfolipidensyndroom: Vitamine 
K antagonisten of DOACs?

 Dr. L. Bahler

14.15 uur Theepauze

Thema: Personalised medicine /drug monitoring  
Voorzitters: Dr. G. Wolbink
 Drs. S. Atiqi
14.45 uur  Lessons learned from 

tocilizumab dose-tapering with a 
pharmacokinetic algorithm

 Drs. F. Hooijberg
15.00 uur  How low can we go in adalimumab 

dosing?
 Drs. S. Atiqi
15.15 uur Patient’s perspective on TDM of  
 biologicals
 Drs. M. Leeuw

Keynote lecture (virtual)
Chair Prof.dr. R.F. van Vollenhoven
15.30 uur Therapeutic drug monitoring  
 and detection of anti-drug   
 antibodies – is it time for   
 implementation in clinical   
 practice?
 Prof.dr. E.A. Haavardsholm,   
 University of Oslo

16.20 uur Afsluiting

16.30 uur Einde symposium

Vrijdag 21 april 2023, Fonteynzaal Amsterdam UMC - AMC
Dagvoorzitters: prof.dr. W.F. Lems, prof.dr. R.F. van Vollenhoven

PROGRAMMA 8e JAARLIJKSE

ARC AMSTEL VOORJAARSSYMPOSIUM


