SYMPOSIUM KETENZORG
Vrijdag 6 februari 2015
Ochtend-symposium ‘Zorg in de Keten – Downsyndroom’ (10.00-14.00u)
Middag-symposium ‘Antibody deficiency in the health care chain’ (11.45-16.00u)
Tilburg University – Dante gebouw/building – zaal/lecture room DZ1

Om te voorkomen dat een patiënt ‘verdwaalt’ in de zorgketen dienen de diverse schakels goed op
elkaar te zijn afgestemd. Multidisciplinariteit en effectieve interactie zijn daarbij essentieel. Dat
komt duidelijk tot uiting bij downsyndroom, wat vaak gepaard gaat met bijkomende aandoeningen
in combinatie met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden, wat de zorg complex maakt. Op een heel
andere manier is dit van belang bij antistofdeficiëntie, wat vaak onvoldoende wordt herkend,
waardoor vermijdbare, progressieve, invaliderende schade aan met name de longen ontstaat.
Deze aspecten worden in het symposiumprogramma door een scala aan binnen- en buitenlandse
sprekers, elk vanuit hun eigen achtergrond in de keten, belicht.

Aanmelden via:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-enresearchgroepen/tranzo/agenda/oratie-symposium-esther-de-vries/

Downsyndroom (Nederlandstalig)

Ketenzorg (Nederlandstalig)

Voorzitters Dr. L.A. Bok en dr. M. Weijerman

Voorzitter Prof. dr. W.J.M. Spaan

10.00-10.30 Ontvangst met koffie/thee

12.15-13.00 Ketenzorg vanuit niet-medisch perspectief.
Dr. Ir. B.R. Meijboom

10.30-10.40 Opening door Prof. dr. H.F.L. Garretsen,
voorzitter Tranzo

Lunch

10.40-11.00 Het perspectief van de patiënt. Drs. M.
Hodes

13.00-14.00 In Dante Foyer

11.00-11.30 Determinanten van opvoeding en
ontwikkeling. Prof. dr. P. Prinzie

Antibody deficiency (Engelstalig)

11.30-12.00 Oud worden met downsyndroom; het
generatie verschil. Dr. A. Coppus
Ketenzorg (Nederlandstalig)
Voorzitter Prof. dr. W.J.M. Spaan
12.15-13.00 Ketenzorg vanuit niet-medisch perspectief.
Dr. Ir. B.R. Meijboom
Lunch
13.00-14.00 In Dante Foyer

Voorzitters Dr. M. van der Flier en Drs. C.J.J. Waas
14.00-14.45 Genetics of primary antibody deficiency
disorders – Mendelian diseases and
beyond. Prof. L. Hammarström
14.45-15.10 Clinical aspects of primary antibody
deficiency - lessons from registries. Prof. I.
Quinti
15.10-15.30 Antibody deficiency in the Netherlands. Dr.
J.M. van Montfrans
15.30-16.00 Thee/koffiepauze en vertrek naar oratie

16.15-17.00 Oratie prof. dr. Esther de Vries ‘Verdwaald in de zorg?’. In de Aula van het Cobbenhagen Gebouw /
Building, Tilburg University; aansluitend receptie
Aanmelden via:
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-enresearchgroepen/tranzo/agenda/oratie-symposium-esther-de-vries/

