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Neuromusculaire ziekten
‘Het nieuwe normaal: innovatieve kennis en techniek in
neuromusculair Nederland’
GEORGANISEERD DOOR SPIERZIEKTEN CENTRUM NEDERLAND
ACCREDITATIE wordt aangevraagd bij de betrokken
beroepsverenigingen. Om in aanmerking te komen voor
accreditatie is persoonlijke inschrijving nodig.

Het Symposium Neuromusculaire Ziekten zal dit
jaar voor het eerst via een live streaming te volgen
zijn. Deze nieuwe vorm sluit aan bij het thema van
deze editie, nl. innovatieve kennis en techniek bij
veel voorkomende neuromusculaire aandoeningen
op zowel de kinder- als volwassenleeftijd. Hierbij
worden zowel (kinder)neurologische, genetische
als revalidatiegeneeskundige aspecten belicht.

• Nieuwe technologische ontwikkelingen in de
revalidatiegeneeskunde zullen worden toegelicht
• Wat zijn de nieuwe inzichten in myasthenia gravis
bij jong en oud?
• Rugproblematiek bij NMZ vanuit het perspectief
van de kinderrevalidatie en de orthopedie
• Hoe pak je de diagnostiek en behandeling aan bij
inspanningsintolerantie?
• Dit jaar geen quiz, maar wel neuromusculaire
casuïstiek

Voor informatie en aanmelding gaat u naar:
www.hoytemastichting.nl

DOELGROEPEN
(kinder-)neurologen, klinisch neurofysiologen,
revalidatieartsen, klinisch genetici, kinderartsen
met als interessegebied neuromusculaire
ziekten, physician assistants, verpleegkundig
specialisten en aios

PRIJS

medisch specialist € 195,00 / verpleegkundige
specialist en physician assistant € 75,00 /
aios en arts-onderzoekers kunnen zich gratis
registeren

LOCATIE online U ontvangt na registratie
t.z.t. de inloglink en de digitale syllabus. De
presentaties zijn na afloop toegankelijk voor de
geregistreerde deelnemers tot 31 januari 2021

Neuromusculaire ziekten

‘Het nieuwe normaal: innovatieve kennis en techniek in
neuromusculair Nederland’
Een van de jaarlijks terugkerende onderwerpen is
het neuromusculaire nieuws met bespreking van
de belangrijkste ontwikkelingen op dit gebied.
Het Spierziekten Centrum Nederland zal voor de
eerste keer twee Annual NL-NMD thesis Awards
uitreiken voor de beste pre-klinische en klinische
proefschriften van 2020. Naast de prijsuitreiking
zullen de winnaars kort worden toegesproken.
Bij alle voordrachten kunt u actief deelnemen
door met uw collega’s in discussie te gaan of via
de chat vragen in te sturen.

PROGRAMMA

Spierziekten Centrum Nederland
Spierziekten Centrum Nederland is een samenwerkings verband van artsen en onderzoekers uit alle
universitaire medische centra die gespecialiseerd zijn
in neuromusculaire ziekten. Het centrum werkt
intensief aan de verbetering van diagnostiek, zorg en
behandeling van mensen met spierziekten.
Activiteiten van het centrum zijn het organiseren van
symposia, informatie verstrekking via de website +
nieuwsbrief, het stimuleren van jong talent, het
opzetten en afstemmen van richtlijnen rondom
diagnostiek, zorg en behandeling en het centraliseren
van patiëntregistratie.
www.spierziektencentrum.nl

10.30 uur: Opening

13.35 uur: Neuromusculair nieuws – zenuw

10.45 uur: Total recall

13.55 uur: Pauze

Christiaan Saris, neuroloog/klinisch neurofysioloog
Radboudumc
Nicole Voet, revalidatiearts Radboudumc/Klimmendaal
Reinout van Vliet, revalidatiearts Roessingh

11.20 uur: Casuïstiek

Luuk Wieske, neuroloog Amsterdam UMC
Annemarie Fock, neuroloog UMC Groningen

11.55 uur: Neuromusculair nieuws – spier
en neuromusculaire overgang
Esther Brusse, neuroloog Erasmus MC
Evita Medici - van den Herik, neuroloogkinderneuroloog Erasmus MC

12.15 uur: Lunchpauze
13.00 uur: Nieuwe inzichten bij
myasthenia gravis bij jong en oud

Erik Niks, neuroloog LUMC
Jan Verschuuren, neuroloog LUMC

Corinne Horlings, neuroloog MUMC+
Mayienne Bakkers, neuroloog SJG Weert

14.10 uur: De rug rechten

Lodewijk van Rhijn, orthopedisch chirurg MUMC+
Imelda de Groot, revalidatiearts Radboudumc

14.45 uur: Inspanningsintolerantie;
wanneer over tot actie?

Nadine van der Beek, neuroloog Erasmus MC
Inge Cuppen, neuroloog UMC Utrecht

15.20 uur: Prijsuitreiking

Annual NL-NMD thesis Awards

15.50 - 16.00 uur: Sluiting

SYMPOSIUMCOMMISSIE

Dr. Christiaan Saris (voorzitter), dr. Mayienne Bakkers,
dr. Nadine van der Beek, dr. Michael van Es,
dr. Janneke Hoeijmakers, dr. Erik Niks, dr. Nicolette
Notermans, dr. Joost Raaphorst en dr. Nicole Voet

Voor informatie en aanmelding gaat u naar: www.hoytemastichting.nl
Indien u geen prijs stelt op aankondigingen van de Van Hoytema cursussen, kunt u een e-mailbericht sturen naar: hoytema@utwente.nl; Graag met
vermelding van uw specialisme. Adreswijzigingen kunt u naar hetzelfde e-mailadres sturen.

