Derde landelijke DystoniaNet symposium:

Dystonie in de spotlight

Vrijdag
25 november
2022

Een middag vullend programma waarin we veel verschillende
aspecten van de herkenning, diagnostisering en behandeling
van dystonie belichten met voordrachten van nationale en
internationale experts.
Congreslocatie
ProMedia Studio te Rotterdam (naast Rotterdam Centraal).
Deelname is mogelijk zowel op locatie als online. Er is een
beperkt aantal plaatsen op de locatie, dus wees er snel bij!
Voor wie?
Neurologen en revalidatieartsen, A(N)IOS, onderzoekers,
fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en
psychologen met een interesse in dystonie
Inschrijfkosten
Deelname op locatie:
-Neurologen en revalidatieartsen:
-A(N)IOS neurologie, PhD studenten, paramedici:
Inclusief lunch, consumpties, cursusmateriaal
Deelname online:
-Neurologen en revalidatieartsen:
-A(N)IOS neurologie, PhD studenten, paramedici:

Onderzoekers let op!
€ 125
€ 75

€ 100
€ 50

Tijdens het symposium is er ruimte voor
een aantal korte pitches over lopende
onderzoeken naar dystonie in Nederland.
Doe jij momenteel een onderzoek naar
dystonie en wil je dit met het publiek
delen? Laat het weten door ons te mailen
(info@dystonia.net)

Aanmelden
HTTPS://NTP.WEBINARGEEK.COM/DYSTONIANETSYMPOSIUM
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Derde landelijke DystoniaNet symposium:

Dystonie in de spotlight
12:15-13:00

Welkom met lunch

13:00-13:10

Opening

13:10-13:40

A clinical approach to dystonia

Prof. Kailash Bhatia, neuroloog Queen
Square Hospital London

13:40-14:00

Diagnostische aanpak van focale dystonie: een
nieuw algoritme

Drs. Tjerk Lagrand, neuroloog Alrijne
Ziekenhuis

14:00-14:20

Behandeling (botuline-resistente)
blefarospasme: van perifere chirurgie tot DBS

Dr. Hans Koelman, neuroloog-klinisch
neurofysioloog Amsterdam UMC

14:20-14:40

Pauze

14:40-15:05

Dystonie bij kinderen

Dr. Wieke Eggink, kinderneuroloog in
opleiding UMC Groningen

15:05-15:25

Gedragstherapie bij dystonie

Drs. Marleen Tibben, GZ-psycholoog en
cognitief gedragstherapeut HSK Woerden

15:25-15:55

Clinical roadmap to dystonia

Dr. Joost van den Dool, fysiotherapeut en
onderzoeker Amsterdam UMC

15:55-16:15

Occupational therapy in dystonia

Dr. Hortensia Gimeno, ergotherapeut,
Associate Director for Therapies, Barts
Health NHS Trust (London)

16:15-16:35

Pauze

16:35-16:50

Research Radar

Korte pitches over lopende onderzoeken

16:50-17:30

Casuïstiek

Prof. dr. Marina de Koning-Tijssen

17:30-18:30

Borrel

Promedia Studios
Weena 505, Rotterdam

Wilt u als
onderzoeker uw
onderzoek delen?
Mail
info@dystonia.net

