
Symposium

UITNODIGING   

Prader-Willi syndroom 

Vrijdag 29 juni 2018
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam



RSVP
Wilt u zo vriendelijk zijn uw aanwezigheid en het aantal personen waarmee u komt 
door te geven via praderwilli@kindengroei.nl of via deze link.

Voor de precieze locatie van het symposium en de bereikbaarheid, zie achterzijde.

NB. Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde.

Sprekers 
Prof. dr. A. Hokken-Koelega, Kinderarts-endocrinoloog Erasmus MC, 
Directeur Stichting Kind en Groei
Drs. S.H. Donze, Arts-onderzoeker  
Drs. L. Damen, Arts-onderzoeker
E. Mahabier, MSc, Psycholoog 

Welkom

Met groot genoegen nodigen we u uit voor het Symposium Prader-Willi 
syndroom, op vrijdag 29 juni 2018! De locatie dit jaar is Diergaarde Blijdorp 
in Rotterdam. 

De hele middag zal in het teken staan van PWS: de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van PWS zullen besproken worden alsmede de meest recente 
resultaten van onze studies. Verder zullen we het hebben over de start van de 
ToM trainingen en de nieuwe Oxytocine studie. Tot slot besteden we aandacht 
aan het Expertisecentrum Prader-Willi syndroom. 

Wilt u zo vriendelijk zijn, indien u dit nog niet heeft gedaan, om uw aanwezigheid 
door te geven? 

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op 29 juni!

Het organisatiecomité 
Expertisecentrum Prader-Willi syndroom / Stichting Kind en Groei

https://goo.gl/forms/87Ieq96GYusIxJpF2


Inloop + Lunch 

Welkom 
Prof. dr. A. Hokken-Koelega 

Belangrijke ontwikkelingen en nieuws                                  
Prof. dr. A. Hokken-Koelega, drs. L. Damen en drs. S.H. Donze 
    Update registratie groeihormoon (GH) voor volwassenen 
    ZonMw project
    Liraglutide studie
    Studie behandeling skin picking

Laatste studieresultaten                                                             
Drs. L. Damen en drs. S.H. Donze
    Invloed GH op psychomotore ontwikkeling jonge kinderen  
    Invloed GH bij jongvolwassenen  
    GH stimulatie tests bij jongvolwassenen

Pauze

Sociaal emotionele ontwikkeling &  
start ToM Trainingen    
E. Mahabier, MSc

Nieuwe Oxytocine studie is gestart
Drs. L. Damen 

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom  
    Kort interview met een jongere met PWS  
    Mededelingen

Afsluiting en Borrel

12.30 – 13.30 

13.30 – 13.40 

13.40 – 14.10 

14.10 – 15.10 

15.10 – 15.40 
 
15.40 – 16.10 

16.10 – 16.35 

16.35 – 17.00 

Vanaf 17.00
 

Programma

o.a.



Locatie
De locatie van het symposium is het Oceanium  
(de Haaienzaal) in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam. 

Diergaarde Blijdorp beschikt over 2 ingangen. 
Het symposium is alleen te bereiken via  
de ingang Oceaniumzijde

Ingang Oceaniumzijde 
Blijdorplaan 8, 
3041 JG Rotterdam 

Auto: 
De entree Oceaniumzijde is gelegen aan de kant van de 
ringweg en heeft een groot eigen parkeerterrein. Neem 
afslag 13 ‘Blijdorp’ op de ring Rotterdam (noord) en volg de 
borden Diergaarde Blijdorp voor het parkeerterrein P1.  

Openbaar vervoer:  
Vanaf Rotterdam Centraal kunt u o.a. bus 33 en 40 nemen  
naar Bushalte Blijdorpplein. Vanaf daar is het nog 5 min  
lopen naar de ingang Oceaniumzijde.  
 
Voor actuele vertrektijden: plan uw reis op www.9292ov.nl 
met als eindpunt  “Dierentuin Diergaarde Blijdorp 
Oceaniumzijde, Rotterdam” 

Contact
praderwilli@kindengroei.nl

www.kindengroei.nl 
www.expertisecentrumpws.nl


