ESN voorjaarssymposium 2022
“Van diagnose tot behandeling | een innovatieve blik op de toekomst”
Beste allemaal,
Graag nodigen we jullie live in Nijmegen uit voor het ESN voorjaarssymposium op donderdag 2
en vrijdag 3 juni 2022.
Na enkele jaren van online meetings is het tijd om onze bekende ESN cultuur weer op te pakken!
Live met elkaar de nieuwe ontwikkelingen bespreken rondom metabole ziekten, de ESN
ledenvergadering, vergaderingen van de verschillende werkgroepen, presentaties uit
geselecteerde abstracts, een diner in de avond en pitches vanuit verschillende UMD projecten:
het gaat allemaal weer gebeuren!
Het symposium zal plaatsvinden in het Van der Valk hotel Nijmegen-Lent. We zullen jullie begin
april meer informatie sturen voor registratie. Ook is het tijd om na te denken welke abstracts jullie
willen indienen over lopend onderzoek, alles is welkom! Abstracts (max 1 A4 incl titel en
auteur(s)) kunnen ingediend worden bij Richard Rodenburg. De deadline hiervoor is 1 mei 2022.
Hieronder vast een teaser met sprekers die ons zullen informeren over nieuwe ontwikkelingen.
Namens het organisatie comité hopen we op een grote opkomst en (eindelijk weer) veel
interactie!
Richard Rodenburg, Maaike de Vries, Bert van den Heuvel, Chris van der Meijden, Heidi Zweers,
Annemarie de Vreugd en Dirk Lefeber

Toegezegde sprekers
Lisenka Visser| Radboudumc – The future of genome diagnostics
Linda van den Berg | Erasmus MC - Multidisciplinaire zorg
Marion Hermans | Radboudumc - Comfort care vanuit patiëntperspectief
Alex Garanto | Radboudumc - Strategies for genetic therapies
Terry Derks | UMCG – Innovatieve (genetische) behandelingen voor GSD-Ia
Jaap Groothoff | AMC - Hypoxalurie als siRNA therapie
Peter-Bram ‘t Hoen | Radboudumc – Strategies for Drug repurposing
Kit Roes | Radboudumc – Trial designs voor erfelijke ziekten
Judith Jans | UMC Utrecht - Omics toepassingen voor prognostische biomarkers
Marieke Lindenschot | Radboudumc - PRPP assessment in follow-up mitochondriële ziekten
Koenraad Veys | UZ Leuven - Treatment trials for Cystinosis

