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Inhoud 
Jaarlijks wordt door de ESN-nascholingscommissie een cursus 
georganiseerd rond de grotere thema’s waar metabole 
ziekten een belangrijke rol in spelen. Deze onderwerpen  
worden in een cyclus herhaald. Bij een groot aantal 
aanmeldingen wordt de cursus zo nodig herhaald.  
 
Doelgroepen 
De cursus wordt georganiseerd door de ESN en is bestemd 
voor kinderartsen, internisten, (kinder)neurologen, klinisch 
genetici, AVG-artsen, laboratoriumspecialisten klinische 
genetica, klinisch chemici, diëtisten, revalidatieartsen en arts-
assistenten in opleiding in deze vakgebieden.  
 
Organisatiecomité 
Dr. Judith Jans, laboratoriumspecialist klinische genetica, WKZ 
Utrecht 
Dr. Mirian Janssen, internist metabole ziekten, Radboudumc, 
Nijmegen 
Drs. Maaike de Vries, kinderarts metabole ziekten, 
Radboudumc, Nijmegen 
Dr. Andrea Schreuder, kinderarts fellow metabole Ziekten, 
UMCGroningen 
 
 
 
 



Programma vrijdag 18 maart 2022 
 
Ochtendprogramma 
09.30  Opening 
 
09.35 – 10.15  Oogverschijnselen veroorzaakt door metabole 

ziekten 
 Dr M Brands, kinderarts metabole ziekten & 

Dr K Bennebroek, oogarts, AUMC 
 
10.15 – 11.00  Laboratoriumdiagnostiek: een update 
  Dr J Jans, laboratorium specialist, UMCU 
 

11–11.15 Pauze 
 
11.15 – 12.00 Cardiale complicaties van metabole ziekten 

Drs F van den Heuvel, cardioloog & Dr M 
Janssen, internist, Radboudumc 

 
12.00 – 12.30 Patiëntendemonstratie 
  Drs M Schwantje & Dr S Fuchs, UMCU 
 

12.30-13.30 pauze 
 

Middagprogramma tot circa 16.15 uur 
Interactieve parallelsessies waarin casuïstiek, 
laboratoriumdiagnostiek, (patho)fysiologie en behandeling op 
het gebied van metabole aandoeningen wordt bediscussieerd 
met collega clinici, diëtisten en biochemici. 
Dr E Jacobs, laboratoriumspecialist, ErasmusMC 
Dr B Panis, kinderarts fellow metabole ziekten, MUMC 
Dr E vd Louw, diëtiste, ErasmusMC 
 



Locatie 
Online 
 
Kosten 
Alle deelnemers    € 50,- 
 
 
Meer weten? Inschrijven? 

Wij nodigen u van harte uit voor deze cursus. Kijk voor meer 
informatie en een inschrijfformulier op: 

https://onderwijs.umcg.nl/-/in-het-oog-uit-het-hart 

Het maximum aantal deelnemers (op volgorde van 
inschrijving) is 50. 
 
Deze informatie is ook te vinden op onze website: 
www.esnlt.nl 
 

Accreditatie  

NVK  aangevraagd 

NIV aangevraagd 

Overige accreditatie op grond van 
deelneming  

 

http://www.esnlt.nl/

