
 

 

 

 

ASAS: Beleidsplan 2015 

 
 

I. Voorziene inkomsten 
 

Corporate Membership: 

 

Platinum Corporate Members: Abbvie, Pfizer: 100.000,- Euro 

Gold Corporate Members: Janssen, Novartis, UCB: 105.000,- Euro 

Silver Corporate Member: Merck: 25.000,- Euro 

 

II. Organisatie van workshops 
 

Doelstellingen: Bespreking van lopende research-projecten: 

- Verdere ontwikkeling van de ASAS Health Index 

- Definitie van een positieve NMR bij axiale SpondyloArtritis inclusief patiënten 

met juveniele vormen van (axiale) Spondyloartritis. 

- Definitie van verslechtering van de ziekte-activiteit (“Disease Flare”) 

- Bepalen van de prevalentie van AS in IBD patiënten 

- Bepalen van potentiële oorzaken en voorspellende factoren in het geval van 

stopzetten van anti-TNF medicatie in Spondyloartritis patiënten 

 

Geplande workshops: 

- Januari 2015: Madrid, Spanje 

o Voorzien bedrag: 100.000,- Euro 

- Juni 2015: Rome, Italië 

o Voorzien bedrag: 2500,- Euro 

- November 2015: San Francisco, USA 

o Voorzien bedrag: 7500,- Euro 

 

III. Toekennen van beurzen 
(tot 5 beurzen per jaar) 

 

ASAS Fellowship: 

- De mogelijkheid bieden aan jonge onderzoekers, die nog niet betrokken zijn in 

het onderzoeksveld van SpondyloArtritis, om te starten met 

klinisch/epidemiologisch onderzoek in een internationaal centrum van een 

ASAS-lid met specifieke expertise. 

- Uitwisseling bevorderen tussen verschillende (internationale) ASAS-centra. 

o Jonathan Chan, University Health Network Toronto, Canada: Bepalen van 

de prevalentie van AS in IBD patiënten. 

� Voorzien bedrag: 25.000,- Euro 



o Alexandre Sepriano, Leiden Universitair Medisch centrum, Nederland: 

Bepalen van potentiële oorzaken en voorspellende factoren in het geval 

van stopzetten van anti-TNF medicatie in Spondyloartritis patiënten. 

� Voorzien bedrag: 25.000,- Euro 

 

ASAS Research Internship: 

- De mogelijkheid bieden aan jonge onderzoekers, die reeds actief zijn in het 

onderzoeksveld van SpondyloArtritis, om lopend klinisch/epidemiologisch 

onderzoek verder te zetten binnen het eigen erkend ASAS-centrum. 

- Bestaande research bevorderen, die moeilijk op een andere manier (financieel) 

kan ondersteund worden. 

o Lennart Jans, Universitair Ziekenhuis Gent, België: Definitie van een 

positieve NMR van de sacro-iliacale gewrichten bij patiënten met 

juveniele Spondyloartritis. 

� Voorzien bedrag: 25.000,- Euro 

 

 

IV. Organisatie van globale research-projecten 
- Internationale validatie van de ASAS Health Index vragenlijst (deel II) 

o Internationale validatiestudie: voorziene kost 100.000,- Euro 

- Definitie van verslechtering van de ziekte-activiteit (“Disease Flare”) 

o Internationale exploratieve studie: voorziene kost 25.000,- Euro 

- Ontwikkeling van een utility index voor de ASAS Health Index vragenlijst die het 

sociaal perspectief reflecteert 

o Internationale exploratieve studie: voorziene kost 25.000,- Euro 

- Ontwikkeling van functionele index gebaseerd op fysische testen 

o Voorziene kost 25.000,- Euro 

 

V. Beheer vermogen 

 
Het vermogen van de stichting wordt risicomijdend via stalling op bankrekeningen 

belegd. De rente-opbrengsten onder aftrek van bankkosten zullen naar schatting 5000,- 

Euro bedragen. 

 


