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“Het komt allemaal uit het lab”
De focus van het 10e Wim Schellekens symposium is gericht op een aantal
revolutionaire innovaties op het gebied van laboratoriumonderzoek.
Wie had ooit gedacht dat in het moederlijk bloed het geslacht van het
kind bepaald kan worden? Het is nu zelfs mogelijk chromosomale foetale
afwijkingen met die techniek vroegtijdig op te sporen. Hoe dit allemaal ontstond
zal worden uitgelegd door een van de grondleggers van de techniek. We staan
op het punt de NIPT ook in Nederland te introduceren. De stand van zaken,
inclusief de politieke en ethische aspecten, zullen aan bod komen.
Maar de ontwikkelingen staan niet stil. De techniek heeft zijn offspring op het
gebied van geavanceerde diagnostiek. Wat betreft de diagnostiek zijn er ook
andere belangrijke ontwikkelingen, zoals het markeronderzoek.
Een voortplantingstechniek die in België wel en in Nederland nauwelijks
toegepast wordt is assisted hatching. De expert uit België op dit moment komt
uitleggen wanneer het geïndiceerd is.
Als apotheose zal dé Nederlandse onderzoeker op het gebied van
nanotechnologie, die daarvoor zelfs de Spinozaprijs toegekend kreeg,
deze geavanceerde techniek op een begrijpelijke manier komen uitleggen.
De toekomstige toepassingen op het gebied van de verloskunde, gynaecologie
en voortplantingsgeneeskunde zullen daarbij worden aangeroerd.
We zijn ervan overtuigd dat alle sprekers u de laatste ontwikkelingen op
laboratoriumgebied op een heldere en enthousiaste wijze zullen presenteren.
In deze eerste uitnodiging vragen wij ook jonge onderzoekers om een korte
voordracht te houden over resultaten van hun onderzoek op het gebied van
revolutionaire laboratoriumtechnieken in de gezondheidszorg voor vrouwen.
Aanmeldingen voor een korte voordracht kunnen in de vorm van een abstract
vóór 15 januari 2014 toegestuurd worden aan het secretariaat van het Wim
Schellekens Symposium, ter attentie van de Wetenschappelijke Raad, per
e-mail: Schellekens@mchaaglanden.nl
Hieruit zal de Wetenschappelijke Raad een keuze maken.
Een jury, bestaande uit de genodigde sprekers, zal de beste voordracht van
een jonge onderzoeker belonen met een geldprijs van € 600 en een bronzen
beeld van de hand van beeldhouwer Chris Steegmans, die aan het eind van
het symposium zullen worden uitgereikt.
Tot de doelgroep van dit symposium behoren gynaecologen, AIOS en ANIOS.

Wim Schellekens symposium
Vrijdag 6 juni 2014, 10.00 - 17.00 uur
Medisch Centrum Haaglanden
Aula, locatie Westeinde Ziekenhuis, Den Haag

Titel: “Het komt allemaal uit het lab”
Revolutionaire laboratoriumtechnieken in de gezondheidszorg voor vrouwen.
1. Marker-onderzoek bij de typering van het endometriumcarcinoom
Spreker: Dr Tjalling Bosse, LUMC
2. Assisted Hatching: het ei van Columbus?
Spreker: Dr Ilse de Croo, Universitair Ziekenhuis Gent
3. Nanotechnologie en gezonde chips
Spreker: Prof. Dr Albert van den Berg, Universiteit Twente
4. What can we know about the fetus by analyzing the mother’s blood:
from sex to whole genome
Spreker: Prof. Dr Allen K.C. Chan, University of Hong Kong
5. Circulating free DNA as a marker for cancer: a revolution for diagnosis
and therapy
Spreker: Prof. Dr Stefan Sleijfer, Erasmus MC, Rotterdam
6. The gap between the law and the wish for rapid introduction of
important innovations
Spreker: Prof. Dr Aart C. Hendriks, LUMC
7. NIPT: dynamics and ethics
Spreker: Prof. Dr Guido M.W.R. de Wert, MUCM
8. The current state of Non Invasive Prenatal Testing (NIPT) in
the Netherlands
Spreker: Prof. Dr Dick Oepkes, LUMC

De Wim Schellekens Stichting werd in 1994 opgericht ter nagedachtenis aan
Dr W.M.J. Schellekens, van 1926 tot 1956 hoofd van de afdeling Verloskunde en
Gynaecologie van het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag.
Het doel van de Stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en
het verdiepen van kennis op het gebied van de obstetrie, de gynaecologie en de
menselijke voortplanting. Daartoe organiseert de Stichting elke twee jaar een
symposium.
Als sprekers worden, naast internationale en nationale autoriteiten op hun
gebied, ook jonge onderzoekers uitgenodigd voor een korte voordracht.
Daarnaast ondersteunt de Stichting jaarlijks de komst van een “visiting
professor”.
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Aanmelden
Inschrijving voor het symposium ‘Het komt allemaal uit het lab’,

revolutionaire laboratoriumtechnieken in de gezondheidszorg
voor vrouwen , op vrijdag 6 juni 2014, uitsluitend per e-mail aan:
Schellekens@mchaaglanden.nl, onder vermelding van uw naam, functie,
BIG-registratienummer, waar werkzaam, adres, postcode en woonplaats.
De deelnamekosten bedragen € 80,- voor medisch specialisten en € 40,voor arts-assistenten, over te maken op rekeningnummer
NL86ABNA0234495154 t.n.v. Wim Schellekens Stichting, Voerendaal
Na ontvangst van betaling krijgt u een bewijs van deelname met
het definitieve programma toegestuurd.

Accreditatie voor dit symposium is aangevraagd
bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

