
 

 
Nieuw ter behandeling van atopisch 

eczeem: abrocitinib (Cibinqo®), een 

J a n u s k i n a s e ( J A K ) - r e m m e r 

ontwikkeld door de farmaceut Pfizer. 

Abrocitinib is een orale selectieve JAK-

1 remmer, en is effectief en veilig 

bevonden voor de behandeling van 

matig-ernstig atopisch eczeem bij 

volwassenen. Patiënten die starten 

binnen de bij TREAT NL aangesloten 

centra die JAK-remmers als 

behandelingen registreren, zullen ook 

deze patiënten vragen deel te nemen 

aan het TREAT NL register. 

 
 

Beste lezers, 

Met deze nieuwsbrief willen wij alle partners en belanghebbenden van het TREAT NL register op de 

hoogte brengen van de huidige stand van zaken en veranderingen. 

Wij kijken met plezier terug op de eerste TREAT NL meeting met de deelnemende centra die afgelopen 

juni plaatsvond. De bijeenkomst was een succes en we willen iedereen hartelijk bedanken voor de live 

of hybride deelname. De notulen zullen deze zomer volgen.  

 

Financiering TREAT NL register 

Het TREAT NL register is een investigator-initiated studie 

waarvoor financiering moet worden verkregen van 

derden (overheidsorganisaties, zorgverzekeraars en 

bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven). Wij hebben met 

dank aan onze collega Jitske Dijkstra al enkele TREAT 

NL centra kunnen helpen met ondersteuning op locatie, 

maar ook remote, dit dankzij bijdragen van huidige 

sponsoren. Hopende dit nog voor langere tijd zo te 

kunnen doen is er uiteindelijk nieuwe financiering nodig 

voor toekomstige jaren. Mocht u een partij zijn die het 

TREAT NL register wilt steunen of kent u bepaalde 

partijen die wij kunnen benaderen voor subsidiëring, 

dan horen wij dat graag. 
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  UPDATE (Uvb Phototherapy in Dermatology for ATopic Eczema) trial 
Naast het voortzetten van de werkzaamheden behorend bij het TREAT NL register hebben de collega’s 

van het Amsterdam UMC (AMC), het Erasmus Medisch centrum (EMC), de Vereniging Mensen 

Constitutioneel Eczeem (VMCE), de Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie (NVDV) en 

andere betrokkenen de handen ineen geslagen om een deel van één van de kennisvragen uit de 

kennisagenda dermatologie 2020 te beantwoorden. Meerdere centra hebben zich bereid gevonden 

deel te nemen aan de UPDATE trial, namelijk Bergman Klinieken, Dijklander ziekenhuis, HuidMC, 

Jeroen Bosch ziekenhuis, LUMC, MCL, Meander Medisch Centrum, OLVG, Centrum Oosterwal, 

Reinier de Graaf ziekenhuis, en het Spaarne Gasthuis. 

Begin dit jaar hebben wij het goede bericht gekregen dat het ingediende projectvoorstel is gehonoreerd 

door de organiserende partijen Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) en ZonMw. Met deze 

pragmatische RCT kijken wij naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van narrowband ultraviolet-B met 

optimale topicale therapie (NB-UVB + OTT) versus OTT op 3 maanden bij volwassen patiënten met 

atopisch eczeem. Inmiddels hebben wij een enthousiaste PhD aangesteld die dit project verder van de 

grond zal tillen en de coördinatie hieromtrent op zich zal nemen.  

 
Verwachte / geplande publicaties 

 

 

Onze nieuwe arts-onderzoekers   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Knöps (UPDATE)            Anouk Caron (TREAT NL) 

 

Upcoming events 
✦ EADV congres Milaan: 7-10 september 2022 

✦  ISAD congres Montreal: 7-19 oktober 2022  

   ✦  Congres Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen: 24 november 2022  

 
 
Input voor de volgende nieuwsbrief? Mail het naar: treat@amsterdamumc.nl 

 
Hartelijke groet, 
 

Het TREAT NL register coördinerend studieteam 
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