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Geachte collega,

Steeds vaker krijgen reumatologen en gynaecologen patiënten met reumatische en
systemische autoimmuunziekten op hun spreekuur met zwangerschapswens of vragen na
een doorgemaakte complicatie tijdens een eerdere zwangerschap.

Welke voorlichting is belangrijk voor deze patiënten? Welke medicatie is veilig tijdens 
zwangerschap en borstvoeding? Welke factoren zijn van invloed op het beloop van een 
zwangerschap bij reumatoïde artritis? Hoe groot is de kans op vroeggeboorte of (pre)eclampsie 
bij SLE? Wat is er bekend over het beloop van zwangerschap bij spondylarthropathieën? 
Hoe is de onderlinge afstemming van de zorg vóór, tijdens en ná een zwangerschap tussen 
reumatologen en gynaecologen? 

Graag nodigen wij u uit om het symposium 'Management of pregnancy in rheumatic and
systemic autoimmune diseases'  bij te wonen op maandag 18 mei 2020. Tijdens dit symposium 
zullen de nieuwste inzichten op dit gebied vanuit wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg 
besproken worden. Speciaal hiervoor zal Prof.dr. Monika Østensen, rheumatologist, Sørlandet 
Hospital, Kristiansand, Norway overkomen om haar expertise op het gebied van veiligheid van 
medicatiegebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding met u te delen. Dr. Radboud Dolhain, 
reumatoloog in Erasmus MC, zal de nieuwste inzichten op het gebied van zwangerschap bij RA 
bespreken. Vervolgens zal Prof.dr. Hanneke de Vries, hoogleraar gynaecologie-perinatologie 
en grondlegger van de 'pre-pregnancy counseling' polikliniek verloskunde in Amsterdam UMC 
locatie VUmc haar adviezen als expert vanuit de gynaecologie-perinatologie bespreken. Arts-
onderzoekster Birgit Schutte-Blomjous zal resultaten van onderzoek naar beloop en uitkomst 
van zwangerschap bij SLE bespreken. Tot slot zal het beloop van ziekteactiviteit en uitkomsten 
van zwangerschap bij spondylathropathieën belicht worden. 

Uiteraard zal er tijdens en na de voordrachten volop ruimte zijn voor vragen en discussie.
Wij zien ernaar uit om u bij dit symposium te ontvangen!

Met collegiale groet, 
mede namens prof.dr. Ronald van Vollenhoven, hoogleraar reumatologie en directeur 
Amsterdam Rheumatology and immunology Center

Dr. Irene Bultink, reumatoloog
Amsterdam Rheumatology and immunology Center, Amsterdam UMC, lokatie VUmc, Amsterdam

Voorwoord
Maandag 18 mei 2020, Rosarium, Amsterdam

14.00 hrs Welcome and registration 

14.30 hrs Opening 
 Prof.dr. Ronald van Vollenhoven, director ARC Amsterdam

14.40 hrs Management of pregnancy in systemic lupus erythematosus
  Birgit Schutte-Blomjous, MSc, departments of rheumatology and gynecology, 

Amsterdam UMC, Amsterdam

15.25 hrs    Management of pregnancy in spondylarthropathy
 Dr. Irene Bultink, rheumatologist, Amsterdam UMC

16.10 hrs Break

16.30 hrs Medication use during pregnancy and lactation
 Prof.dr. Monika østensen, rheumatologist, Sørlandet Hospital,  
 Kristiansand, Norway

17.30 hrs Break with buffet

18.15 hrs Management of pregnancy in rheumatoid arthritis
 Dr. Radboud Dolhain, rheumatologist, Erasmus MC, Rotterdam

19.15 hrs Management of pregnancy in rheumatic and systemic  
 autoimmune diseases: the gynecologists’ point of view
 Prof.dr. Hanneke de Vries, gynecologist-perinatologist,  
 Amsterdam UMC, Amsterdam

20.15 hrs  Discussion and closure

20.30 hrs End of meeting
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