
 
 

 

NACGG Najaarsbijeenkomst 2014 
 

 

Donderdagmiddag 11 december 

Oudaen, Oudegracht 99, Utrecht  

Aanvang 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) 

 

Op donderdagmiddag 11 december 2014 wordt in Utrecht de jaarlijkse 

wetenschappelijke bijeenkomst gehouden van de Nederlandse Associatie 

voor Community Genetics en Public Health Genomics (NACGG). Deze 

bijeenkomst is bedoeld voor het uitwisselen van kennis over actuele 

ontwikkelingen ten aanzien van onderzoek, belangwekkende observaties of 

interessante meningen op het terrein van de genetica en public health 

genomics. Dit wordt gedaan aan de hand van korte mondelinge presentaties 

door indieners van abstracts. 

De voertaal is Nederlands.  

 

In de middagpauze houden we de algemene ledenvergadering, ALV (aanvang 

14.45 uur). NACGG leden ontvangen hierover nog nader bericht. 

 

Aan het eind van de middag wordt de jaarlijkse NACGG innovatieprijs 

uitgereikt. 

 

Route locatie: http://www.oudaen.nl/web/nl/23_route.htm 

 

 

www.nacgg.nl 

Volg ons ook op LinkedIn  

http://www.oudaen.nl/web/nl/23_route.htm
http://www.nacgg.nl/
http://www.linkedin.com/groups/NACGG-4045430/about


 
 

 

 

Programma 

 

13.00 Inloop 

13.30  Opening door Dr. Lidewij Henneman, voorzitter 

 

13.40 Bouwen aan de Genetische Kliniek van de Toekomst 

 Dr. Terry Vrijenhoek (UMC Utrecht) 

13.55 Is farmacogenetica geschikt voor toepassing in de eerste lijn? 

Dr. Tessel Rigter (RIVM Bilthoven/VUmc) 

14.10 Prenatale diagnostiek bij een sterk verhoogde kans op sikkelcelziekte: hoe 
gewenst is dat? 

Dr. Phillis Lakeman (AMC) 

14.25 Universele dragerschapscreening of screening gebaseerd op oorspronkelijke 

afkomst? Voorkeur van mensen uit de Joodse gemeenschap  

Drs. Kim Holtkamp (VUmc) 

 

14.40 PAUZE  

(met ALV voor NACGG leden) 

 

15.45 Plicht tot informeren (‘duty to recontact’ ) van oud-patiënten in de klinische 

genetica: een systematische literatuurstudie 

Dr. Mirjam Plantinga (UMCG Groningen) 

16.00 Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) versus SNP array in de prenatale 

diagnostiek: Welke keuzes maken zwangeren? 

Drs. Sanne van der Steen (ErasmusMC) 

16.15 De mening van zwangeren over testen op meerdere aandoeningen met NIPT 

Drs. Rachèl van Schendel (VUmc) 

16.30 Prenatale screening: autonomie of preventie, of allebei? 

Dr. Wybo Dondorp (Universiteit Maastricht) 

 

16.45 Uitreiking van de NACGG-prijs 2014 en sluiting 

 

17.00 Borrel 


