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Beste lezer,
Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor uw aanmelding voor de
PLN informatiemiddag van aanstaande zaterdag 14 november in het Medisch
Centrum in Leeuwarden. We hebben ontzettend veel aanmeldingen gekregen voor
deze middag en willen u graag bij deze informeren over de verwachte drukte.
We hebben bij het Medisch Centrum Leeuwarden een extra ruimte tot onze
beschikking gekregen zodat er een zitplaats aanwezig is voor iedere gast. Dit
betekent dat er in de extra zaal een live verbinding zal zijn met de hoofdruimte
zodat de spreker live te zien en te horen zal zijn in de extra zaal.
Vanaf 16:00 zal er een parallelsessie plaatsvinden. We willen u graag vragen alvast
na te denken naar welke presentatie uw voorkeur uitgaat.
Sessie 1: Dagelijks leven, werk & sport met PLN (Stefan Bakker als PLN-patiënt)
Sessie 2: Wat is PLN, wat doet het en wat zijn de gevolgen (Peter van Tintelen,
AMC.
U kunt uw keuze aangeven na binnenkomst bij uw aanmelding in het Medisch
Centrum Leeuwarden aankomende zaterdag 14 november.
Bij de aanmeldtafel liggen badges klaar waarmee u kunt aangeven of u drager bent
van het PLN-gen of een familielid bent, drager bent van een ICD of een
transplantatie hebt gehad. De badge is uiteraard geen verplichting, u kunt er voor
kiezen de badge op te spelden zodat u makkelijker in gesprek kunt komen met

lotgenoten.
Parkeren en de locatie
Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
8934AD Leeuwarden
Op bovenstaand adres kunt u parkeren op parkeerterrein P1 t/m P6 tegen
parkeertarieven. De betaalautomaten bevinden zich bij de hoofdingang.
De PLN informatiemiddag wordt in het moderne auditorium van het MCL gehouden.
Van de hoofdingang volgt route 1. Aan de rechter kant van de informatiebalie
neemt u de trap naar de eerste verdieping. Aan uw rechterzijde vindt u het Pieter
Bonnema Auditorium.
We zien u graag tegemoet aanstaande zaterdag,
Met vriendelijke groet,
Stichting Genetische Hartspierziekte PLN

PLN Informatiemiddag

Het programma van zaterdag 14 november ziet er als volgt uit:
 
13.00 Inloop en koffie
13.15 Opening – voorzitter Stichting PLN Pieter Glijnis
13.30-13.50 Het PLN-gen en PHORECAST: Paul van der Zwaag (PHORECAST)
13.50-14.10 Genetisch testen op PLN? (kinderen, gevolgen verzekeringen,
de identificatie van de populatie van PLN-dragers, therapie, ICD): dr. Paul van
Haelst (Antonius ZH Sneek)
14.10-14.50 PLN onderzoek UMCU: projecten, voortgang, resultaten en nieuwe
technieken
14.50-15.20 Pauze
15.20-16.00 PLN onderzoek UMCG/+: Wouter te Rijdt (UMCG) & Edgar Hoorntje
(UMCG/ICIN)
16.00-16.40 Dagelijks leven en omgaan met de erfelijke aandoening PLN
Parallelsessie 1: Dagelijks leven, werk en sport met PLN (Stefan Bakker)

Parallelsessie 2: Wat is PLN, wat doet het, wat zijn de gevolgen? (inclusief
samenvatting PLN informatiemiddag 8 november 2014): Peter van Tintelen (AMC)
16.40-17.00 Afsluiting & borrel

Het programma van de PLN-infodag kun je ook uitprinten en meenemen.
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