22 & 23 april 2021

Online ESN-voorjaarscongres
Diagnose en behandeling van Erfelijke
stofwisselingsziekten nu en in de toekomst

Accreditatiebewijzen zullen worden aangeleverd.
Vergeet zeker bij de inschrijving niet uw RIZIV of BIG
nummer te vermelden.

Voertaal congres

Abstracts
Spreker of pitcher? Stuur voor 1 april uw onderwerp en
abstract naar ons door via robin.thys@uza.be.

Meer informatie
> www.uza.be/activiteit/esn-voorjaarscongres-2021

Nederlands
Heeft u nog vragen over dit evenement?

Algemene informatie

Neem dan contact op met Robin Thys:
robin.thys@uza.be of tel. +32 3 821 38 10

• Datum: donderdag 22 & vrijdag 23 april
• Online event

Registratie
Schrijf u in voor het online ESN-voorjaarscongres via
www.uza.be/inschrijving-esn-congres.
Deelname is gratis voor ESN-leden.
Het online congres wordt georganiseerd via TEAMS. U
ontvangt op 20 april een mail met daarin alle praktische
informatie op een rijtje en de TEAMS-link die u toegang
biedt tot het congres.

UZA / Drie Eikenstraat 655 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook en twitter

Het UZA draagt het JCI-label
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Accreditatie

Beste collega,

Programma - donderdag 22 april 2021
In het teken van diagnostiek

Op 22 & 23 april is het zo ver. Het ESN-voorjaarscongres
wordt dit keer in een digitaal jasje gestoken. En u kan er
bij zijn!
De meeting staat dit keer in het teken van:
“Diagnose en behandeling van Erfelijke stofwisselingsziekten nu en in de toekomst: innovatieve en ethische
aspecten”
Naast vergaderingen kan u tal van interessante lezingen
bijwonen van experten uit het werkveld en is er de
uitreiking van de Wadman & Van Gennipprijzen.
Het belooft een boeiend tweedaags congres te worden en
wij kijken er dan ook naar uit u dan virtueel te ontmoeten!

François Eyskens

Programma - vrijdag 23 april 2021

11:50
		

Prof. dr. François Eyskens (UZA)
Welkomstwoord & inleiding

12:00
		

Vergaderingen
EMZ / NVK sectie MZ / INVEST / MODAZ / UMD

14:00
		
		

Prof. dr. Martina Cornel (Amsterdam UMC)
Preconceptionele drager-schapsscreening en 		
neonatale screening: concurrentie of aanvulling

14:30
		
		

Prof. dr. Bettina Blaumaiser (UZA)			
Preconceptionele dragerschapsscreening voor 		
erfelijke ziekten

15:00
		
		
		

Prof. dr. Bernard Paelinck (UZA) & prof. dr. 		
Antoine Bondue (ULB)
Cardiologie en ziekte van Fabry: creating 		
awareness.

15:30
		
		

Prof. dr. Clara Van Karnebeek (Radboudumc)
Wat kan je vinden met WGS indien WES
negatief is?

16:00

Pauze

16:15

Uitreiking van de Wadman & Van Gennipprijzen

16:30

Talent aan het woord

17:00

Afsluiten van de dag

In het teken van behandeling

13:30
		
		

Heidi Zweers (Radboudumc)
Nutritional assessment en dieetbehandeling van
patiënten met Erfelijke Stofwisselingsziekten

14:00
		
		

Prof. dr. Francjan van Spronsen (UMCG)
Phenylketonuria: from diet in general to 		
personalized care

14:30
		
		

Dr. Monique Williams (Erasmus MC)			
(Late) complicaties in behandelde
organische acidurieën

15:00
		
		

Prof. dr. Carla E. M. Hollak (Amsterdam UMC)		
Behandeling van lipidosen: wanneer wel en 		
wanneer niet?

15:30
		
		

Dr. Marion M. Brands (Amsterdam UMC)
Late complicaties bij MPS I patiënten behandeld
met stamceltransplantatie of enzymtherapie

16:00

Pauze

16:15

Talent aan het woord

17:00
		

Prijsuitreiking van ‘beste abstract’ &
afsluiten van de dag

