Geachte collega,
Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de landelijke consensusmeeting over de
diagnostiek en behandeling van patiënten met een ANCA-geassocieerde vasculitis.
In het kader van het verbeteren van de zorg voor mensen met een systemische autoimmuunziekte is, na een brede raadpleging in binnen- en buitenland onder patiënten en
zorgverleners, als belangrijkste knelpunt gesignaleerd “het tekort aan georganiseerde
expertise op het gebied van deze aandoeningen”. Een medisch expertiseplatform waarin
patiënt, behandelend arts en landelijk expert samen werken kan daarom een belangrijke
zorgverbetering voor patiënten realiseren. Een platform waar arts en patiënt
gemeenschappelijke informatie delen over diens aandoening, de betrokken zorgverleners,
diagnostiek, het behandelplan en de status daarvan. Met financiële ondersteuning van het
Reumafonds heeft de Stichting ARCH zich voorgenomen het expertiseplatform voor de
zorg patiënten met een systemische auto-immuunziekte in Nederland te organiseren.
ARCH (Arthritis Research and Collaboration Hub o.l.v. Dr. Hein Moens, reumatoloog ZG
Twente, en prof. Dr. Jaap van Laar, reumatoloog UMCU) is sinds 2017 begonnen met de
werkgroepen systemische sclerodermie, ANCA geassocieerde vasculitis en antifosfolipiden
syndroom. Binnen het platform zullen verschillende middelen ontwikkeld worden die het
‘shared care’ werken voor deze categorie patiënten vergemakkelijken, data voor
onderzoek beschikbaar stellen en advisering over richtlijnontwikkeling mogelijk maken.
Namens de werkgroep ARCH ANCA-geassocieerde Vasculitis (AAV) nodigen wij u uit om
met ons bij te dragen aan het tot stand brengen van een landelijk expertiseplatform voor
AAV patiënten en behandelaren. Sleutel van het expertiseplatform is om shared care voor
AAV patiënten in Nederland te verwezenlijken. Een belangrijk onderdeel van shared care
is een brede consensus te formuleren ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van
AAV patiënten. Om deze afstemming te faciliteren organiseert ARCH AAV op vrijdag 29
juni van 13u00-17u00 een landelijke consensusmeeting in het Sint Antoniusziekenhuis
Utrecht. Tijdens deze meeting wordt u uitgedaagd met up-to-date presentaties over ANCA
geassocieerde vasculitis en daaraan gekoppeld het actief stemmen over hoe de zorg voor
AAV patiënten er in Nederland uit moet zien.
Wij vinden uw bijdrage aan deze consensusmeeting belangrijk en stellen het op prijs als
u zich wilt aanmelden voor deze bijeenkomst via deze link :
https://nl.surveymonkey.com/r/Aanmelding29juni_ANCA_Geassocieerde_Vasculitis
Als u zich heeft aangemeld zult u medio juni meer informatie ontvangen over het
definitieve programma.
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Adres: St. Antoniusziekenhuis Utrecht, Soestwetering 1, 3543 AZ.
Routebeschrijving: Voor de routebeschrijving naar het St. Antoniusziekenhuis
Utrecht klikt u hier. Wij zullen zorgen voor uitrijkaarten indien u gebruik maakt van
de parkeergarage. Let op: er zijn ook vestigingen van het St. Antoniusziekenhuis
in Woerden en Nieuwegein. Deze conferentie vindt plaats in Utrecht.
Tijdstip: De werkconferentie duurt van 13.00 tot 17.00 uur, inloop vanaf 12.00 uur.
Lunch: Tijdens de inloop wordt er lunch verzorgd. U kunt uw (eventuele)
dieetwensen doorgegeven via de aanmeldingslink, dus daar zullen we rekening mee
houden.
Interne routebeschrijving: Er zal bewegwijzering aanwezig zijn in het ziekenhuis
naar het auditorium toe (ook vanaf de parkeergarage). Vanaf 12 uur start de
inloop/lunch in de gang voor het auditorium (tweede etage).
Praktische vragen? Aanspreekpunt: Ymke de Vries (06-25363815) of mail voor
vragen naar info@arch.nl.

