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VOORWOORD

LOCATIE

Met groot genoegen nodigen we u uit voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst waarin onder 
andere de Wegwijzer Prader-Willi syndroom wordt gepresenteerd. Deze informatiemap brengt 
voor het eerst de belangrijkste informatie over het Prader-Willi syndroom bijeen, aangevuld 
met adviezen, praktische informatie en persoonlijke verhalen over de zorg voor kinderen met 
het Prader-Willi syndroom. De Wegwijzer is als handreiking bedoeld voor ouders, verzorgers 
en de nabije omgeving van een kind of jongvolwassene met het Prader-Willi syndroom. Aan 
het einde van deze middag overhandigen we u dan ook als eerste een exemplaar. De map is 
een initiatief van Stichting Kind en Groei met medewerking van ouders, artsen, onderzoekers 
en zorgverleners gespecialiseerd in de zorg voor kinderen en adolescenten met het Prader-
Willi syndroom. 

Voorafgaand aan de presentatie van de Wegwijzer Prader-Willi syndroom bespreken we de 
laatste ontwikkelingen en resultaten van de landelijke PWS studies. Het programma van de 
middag vindt u hiernaast. Na elke presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen.
 
We hopen u te zien op vrijdag 7 februari 2014!

Namens de sprekers,

Prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega
Directeur Stichting Kind en Groei
Kinderarts-endocrinoloog Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis

De locatie van deze middag is het Business Center Nederland Rotterdam. 
 
Adres
Business Center Nederland (BCN)
Barbizonlaan 25 
2908 MB Capelle a/d IJssel 
www.bcn.nl/BCN-Rotterdam

BCN ligt vlakbij station Rotterdam Alexander en de snelweg A20 en is daardoor zowel goed te 
bereiken met het openbaar vervoer als met de auto. U kunt gratis parkeren bij het complex.  

Komt u met het openbaar vervoer dan is het ca. 1.5 km (15 minuten) lopen van Rotterdam 
Alexander naar BCN. Voor vervoer tussen het station en de locatie kan gezorgd worden. Neem 
contact met ons op als u hier interesse in heeft via symposium@kindengroei.nl 

Voor de uitgebreide routebeschrijving met het openbaar vervoer en de auto zie ommezijde. 



PROGRAMMA

RSVP
Aanmelden 
Geef uw aanwezigheid alsmede het aantal personen waarmee u komt door via:
symposium@kindengroei.nl Aanmelden graag vóór 8 januari.

Praktische vraagstukken
Heeft u vragen betreffende de opvoeding of begeleiding van kinderen met PWS, 
stuur deze dan voorafgaand aan het symposium naar e.mahabier@kindengroei.nl

12:00 
12:30

   

      
14:00  
 
      

                   
15:30         

Ontvangst met koffie, thee en broodjes
Welkom
Prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega

Acht jaar groeihormoonbehandeling; nog steeds gunstig?
Nienke Bakker, arts-onderzoeker PWS studie

De laatste resultaten van de MRI studie                                       
Akvile Lukose, onderzoeker MRI studie 

Sociaal functioneren van kinderen met PWS en de gevolgen voor de dagelijkse praktijk
Sinddie Lo, arts-onderzoeker PD studie
         
Nieuwe studie naar de effecten van behandeling met een eetlust regulerend hormoon   
Renske Kuppens, arts-onderzoeker PWS studie   
      
Pauze

Praktische adviezen wat betreft de opvoeding en begeleiding van kinderen met het    
Prader-Willi syndroom  
Eva Mahabier, psycholoog PWS studie     

Introductie van de Landelijke Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van                       
kinderen met het Prader-Willi syndroom’ voor zorgverleners    
Prof. dr. A.C.S. Hokken-Koelega    
  
Introductie van de ‘Wegwijzer Prader-Willi syndroom’ voor ouders 
Nienke Bakker, Renske Kuppens & Sinddie Lo    
                         
Einde programma



Kind en Groei 
Postbus 23068, 3001 KB Rotterdam
Westzeedijk 106, 3016 AH Rotterdam

symposium@kindengroei.nl
T: 010-22 515 33
F: 010-22 501 33

 UITGEBREIDE ROUTEBESCHRIJVING
Openbaar vervoer
U reist met de trein naar station Rotterdam Alexander. Op station Rotterdam Alexander neemt 
u niet de hoofduitgang, maar de trap achter het perron. U staat nu bij een viaduct. U slaat 
linksaf tot aan de eerste straat rechtsaf, dit is hooguit 5 tot 10 meter. U loopt nu parallel aan 
het spoor. Aan het eind van deze straat ziet u links aan de overkant een Total benzinestation.

U steekt de weg over en gaat linksaf zodat u het Total benzinestation aan uw linkerhand heeft.  
U volgt de weg tot aan het BP benzinestation. Voor het tankstation slaat u rechtsaf. Aan uw 
rechterhand ziet u het NH-hotel. BCN bevindt zich in het tweede gebouw aan uw linkerhand.

Eigen vervoer
> Vanuit Gouda / Utrecht richting Rotterdam
Neem de eerste afslag Capelle aan den IJssel / Rotterdam Pr. Alexander van de A20 (afslag 
16). Aan het einde van de afslag gaat u rechts. Voor de BP benzinepomp slaat u rechtsaf. BCN 
bevindt zich in het tweede gebouw aan uw linkerhand. U kunt parkeren aan de achterzijde 
van het gebouw.

> Vanuit Dordrecht / Breda / Gorinchem richting Rotterdam
Let op: vóór de van Brienenoordbrug (A16) niet de borden Capelle aan den IJssel volgen, maar 
de A20 richting Utrecht. Hierna neemt u op de A20 afslag Capelle aan den IJssel / Rotterdam 
Pr. Alexander (afslag 16). Aan het einde van de afslag gaat u links. Voor de BP benzinepomp 
slaat u rechtsaf. BCN bevindt zich in het tweede gebouw aan uw linkerhand. U kunt parkeren 
aan de achterzijde het gebouw.

> Vanuit Den Haag
Bij Knooppunt Kleinpolderplein (A13) de A20 richting Utrecht volgen. Hierna neemt u de 
afslag Capelle aan den IJssel / Rotterdam Pr. Alexander (afslag 16). Aan het einde van de afslag 
gaat u links. Voor de BP benzinepomp slaat u rechtsaf. BCN bevindt zich in het tweede gebouw 
aan uw linkerhand. U kunt parkeren aan de achterzijde van het gebouw.


