
aankondiging 
 

 

fysieke & digitale 
 

 

nascholing laboranten KNF 
 

 

donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022 
 

 

aanvang 9.00 uur - einde 16.30 uur 
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 donderdag 7 april 2022 

 

09.00 – 09.30 uur Aanmelding en ontvangst 

 

09.30 – 10.05 uur “Kan de SpiroNose epileptische 

aanvallen voorspellen?” 

Louise van Alst Msc., 

 UMC Utrecht 

 

 

10.10 – 10.45 uur Herken de behandelbare PNP; van 

demyelinisatie tot MGUS 

Elbert Witvoet Msc., 

Spaarne Gasthuis. 

 

10.45 – 11.15 uur koffie of thee pauze 

 

11.15 – 11.50 uur Aandacht voor aandacht: het meten van 

 een gestoorde vigilantie bij patiënten  

 met slaapstoornissen 

Dr. Mojca van Schie; 

LUMC Leiden 

 

11.55 – 12.30 uur Een autonome opfrisser: de 

kantelproef 2.0 en de waarde van het 

één kanaals ECG; 

Dr. R.D. Thijs; 

LUMC / SEIN Heemstede. 

 

12.30 – 12.45 uur bestuur mededelingen 

 

12.45  – 13.30 uur lunch 

 

13.30– 14.05 uur De diagnostische waarde van zenuw 

echografie van de plexus brachialis bij 

klinische verdenking op chronisch 

inflammatoire neuropathie; 

Jermo van de Scheur, laborant KNF; 

UMC – Utrecht. 

 

 

14.10 – 15.00 uur Het Rett syndroom; 

Dr. Eveline Hagebeuk; 

SEIN – Zwolle. 

 

 

 

15.00  – 15.30 uur koffie of thee pauze 

 

15.30 – 16.05 uur De raakvlakken tussen ictale bradycardie 

en syncope; 

Drs. Boriana  Gagaouzova; 

SEIN Heemstede 

 

16.05- 16.30 uur afsluiting en borrel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vrijdag 8 april 2022 
 

09.00 – 09.30 uur Aanmelding en ontvangst 

 

09.30 – 10.05 uur Verband tussen de ernst van het Carpale 

Tunnel Syndroom (CTS) en de gekozen 

behandelmethode; 

Thamar Vrielink-Pelgrin en Coby van Rijt,  

Meander MC Amersfoort. 

 

10.10 – 10.45 uur Behandeling met botuline-toxine bij 

dystonie en methodes voor injectie; 

Dr. Mark Kuijf; 

MUMC 

 

10.45 – 11.15 uur koffie of thee pauze 

 

11.15 – 11.50 uur Hyperventilatie en het EEG; 

Dr. F.C.M. Cox; 

SEIN Heemstede 

 

11.55 – 12.30 uur Multiple Sclerose; 

Dr. H.J. Weitenberg; 

Nij Smellinghe Drachten. 

 

 

 

12.30 – 12.45 uur bestuur mededelingen  

 

12.45  – 13.30 uur lunch 

 

13.30– 14.20 uur Op maat gemaakt: computermodellen van 

individuele epilepsiepatiënten; 

Dr. Geert-Jan Huiskamp; 

UMC Utrecht. 

 

 

 

 

14.25 – 15.00 uur Oogbewegingsstoornissen bij 

neurologische aandoeningen: de rol van 

videonystagmografie; 

Drs. L.H. Koens, neuroloog; 

UMCG   

 

15.00 – 15.30 uur koffie of thee pauze 

 

15.30 – 16.05 uur Polymyografie bij bewegingsstoornissen; 

Drs. A.D. Colauto 

UMCG 

 

 

16.05- 16.30 uur afsluiting en borrel 
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Opmerking: 
Eerder dit jaar waren de maatregelen rondom corona 

nog erg onzeker. Daarom heeft de 

nascholingscommissie de keuze gemaakt om de 

nascholing 2022 zowel fysiek en digitaal aan te bieden. 

Voor welke optie u kiest, de prijs is hetzelfde. 

Geef deze keuze duidelijk aan tijdens het kopen van u 

ticket! 

 

Locatie nascholing: 
Hotel en Congrescentrum De Reehorst  

Bennekomseweg 24 

6717 LM  EDE 

+31 (318) -750300 

 

Inschrijving: 
Voor deelname aan de nascholing 7 en 8 april 2022 

verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden via de 

website van de NVLKNF:  www.nvlknf.nl 

Leden dienen eerst in te loggen. 

 

 inschrijving 7 april 2022 (lid € 150,=) 

 inschrijving 7 april 2022 (geen lid € 225,=) 

 

 inschrijving 8 april 2022 (lid € 150,=) 

 inschrijving 8 april 2022 (geen lid € 225,=) 
 

 inschrijving 7 en 8 april 2022 (lid € 250,=) 

 Inschrijving 7 en 8 april 2022 (geen lid € 350,=) 

 

Voor studenten die ingeschreven staan bij de NVLKNF 

geldt het volgende tarief  

 

 inschrijving 7 april 2022 (lid € 50,=) 

 inschrijving 8 april 2022 (lid € 50,=) 

 inschrijving 7 en 8 april 2022 (lid € 100,=) 

 

Bij de prijs inbegrepen parkeermunten voor  

“ de Reehorst” en bewaakte garderobe. 

 

Betaling is alleen mogelijk via iDeal. 

 

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling.  
 
Controleer uw spam box, de kans bestaat dat de 
mail hierin verdwijnt. Dit kunt u voorkomen door 
nascholing@nvlknf.nl toe te voegen aan uw lijst 
met veilige afzenders.  
 
Als u geen betalingsbewijs ontvangt, neem dan 
contact op met de webmaster 
(webmaster@nvlknf.nl).  
Aparte facturen nota’s worden niet verstrekt). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaat:  
Deze is na de nascholing te downloaden door in 
te loggen op uw eigen account van de NVLKNF. 
Dit is niet direct de volgende dag beschikbaar, wij 
hebben enige verwerkingstijd hiervoor nodig. 

 

Overig: 
Inschrijven kan tot een week voor de nascholing, 
uiterlijk woensdag 30 maart 2022. 
Voor deze nascholingsdagen zijn geaccrediteerde 
punten bij KABIZ aangevraagd, deze zullen 
automatisch worden bijgeschreven als u de 
scholing heeft gevolgd.  
De nascholingscommissie bewaart de deelname- 
en inschrijvingsgegevens tot 3 maanden na de 
nascholing.  
Daarna zullen deze vernietigd worden.  

 

 

http://www.nvlknf.nl/
mailto:nascholing@nvlknf.nl
mailto:webmaster@nvlknf.nl
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Aanbieding: 
Voor dit jaar hebben we nog zo’n 125 boeken in de 

aanbieding. 

Dit is het boek: “ons briljante brein” van Steven Laureys. 

 

Uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts. 

ISBN: 9789089313584. 

 

Samenvatting ons briljante brein: 

De Vlaamse neuroloog Steven Laureys is een 

wereldautoriteit in de 

kennis van hoe ons brein 

werkt. Hij is kandidaat-

Nobelprijswinnaar voor 

zijn baanbrekend 

onderzoek naar het 

bewustzijn. In dit boek 

beantwoordt hij vele 

wonderlijke vragen over 

de krachten en de 

grenzen van ons briljante 

brein. Wat IS dat, 

bewustzijn? Hoe werken 

onze hersenen en gaan 

we ooit gedachten 

kunnen lezen? Hoe kunnen we weten of comapatiënten 

nog bewust zijn en hoe kunnen we met hen 

communiceren? Wat is de bijna-dood-ervaring? Wat is 

hersendood, wat kunnen we met hypnose, welke delen 

van de hersenen dienen waarvoor? * Auteur is 

wereldautoriteit en kandidaat-Nobelprijswinnaar * Vele 

vragen over de werking van ons brein en ons bewustzijn 

beantwoord * Vlot en pittig geschreven, bevattelijk voor 

iedereen!.  
 

Als nascholingscommissie willen wij u dit boek aanbieden 
voor € 10,= per exemplaar.   
 
U kunt dit boek mee bestellen tijdens het kopen van het 
ticket voor de nascholing 
 
LET OP:  
U kunt alleen een boek aanschaffen indien u zelf of een 
collega fysiek aanwezig is bij deze nascholing in de 
Reehorst te Ede!  
 
Deze aanbieding geldt alleen zolang de voorraad strekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de commissie nascholing NVLKNF: 
Inge de Reus (voorzitter) 

Paul Bergs (penningmeester) 

Marcel de Haan (secretaris) 

Elsa Hoeksma (inschrijfbureau) 

Raquelle Wissink (lid) 

 

Eventuele vragen, op- en/ of aanmerkingen en 

complimenten kunt u doorgeven aan één van de leden 

van de nascholingscommissie, of mail naar het volgende  

e-mail adres: nascholing@nvlknf.nl 

 

   nascholingscommissie NVLKNF 2022 

 

https://www.bol.com/nl/b/borgerhoff-lamberigts/6004627/?lastId=40541
mailto:nascholing@nvlknf.nl

