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Nummers 4 en 5
zijn Collegezalen

12:30 - 12:45

Ontvangst met koffie & thee

12:45 - 12:55

Opening voorzitter Stichting PLN

4

12:55 - 13:10

PLN introductie & belang hersen/hartenbank

4

13:10 - 13:35

Discovery PLN gene mutation & research

4

13:35 - 14:00

Update transatlantic PLN-research 2017-2022

4

14:00 - 14:30

Pauze & prikpost

14:30 - 15:15

Parallelsessies

door Dr P. van Tintelen

door Dr L. Kranias (Engels)

door Dr R. Hajjar (Engels)

Medisch maatschappelijk werk
& lotgenotencontact

Kindercardiologie & laten testen
door Dr Clur & Dr Straver
15:15 - 15:30

4

door A. Schiphorst & artsen

2 jonge onderzoekers aan het woord...
door (wordt vervolgd))

5

4

15:30 - 16:30

Forum: vragen lotgenoten & antwoorden

4

16:30 - 16:45

Sluiting voorzitter Stichting PLN & prikpost

4

door I. Neervoort & artsen
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Stichting PLN.
De stichting van patiënten
voor patiënten.

Collegezalen 4 en 5
Vanuit de hoofdingang gaat u
rechtdoor naar het centrale
plein (blauwe stippen op de
kaart hiernaast) waar de collegezaal 4 zich bevindt. Vanuit de
ingang van de Faculteit Geneeskunde
kunt u ook het centrale plein en de
collegezaal 4 bereiken (groene stippen
op de kaart).
De collegezaal 4 (rood sterretje op de
kaart) is een grote zaal met ongeveer
250 zitplaatsen. Deze is voorzien van
alle moderne audio-visuele middelen
voor het gemak van de deelnemers.

Parkeerterrein P1
U kunt het beste parkeren op het parkeerterrein
P1 vlakbij de hoofdingang van het AMC (tegen
betaling). P2 is in het weekend gesloten en de
andere P3 tot en met P6 zijn bestemd voor AMC
medewerkers.

Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
T 020-566 91 11

Parkeerkaartje & betaling

Metro / trein / Bussen

Voor het parkeren op P1 betaalt u de eerste 3

Met de metro moet u uitstappen bij het sta-

uren het basistarief van €3,00 en daarna €0,50

tion Holendrecht. Met de trein geldt hetzelfde

per half uur. Denk er vooral aan uw parkeer-

NS-station Holendrecht. Vele GVB en Connex-

kaartje uit de auto mee te nemen. De betaal-

xion bussen rijden ook regelmatig naar het AMC.

automaten staan bij de verschillende uitgangen.

Raadpleeg hun website voor de juiste routes.
2

