NACGG Najaarsbijeenkomst 2015
Vrijdagmiddag 11 december
Oudaen, Oudegracht 99, Utrecht
Aanvang 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)
Op vrijdagmiddag 11 december 2015 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

Programma
13.00 Inloop
13.30 Opening door Dr. Lidewij Henneman, voorzitter
Discussieleider: Dr. Rachèl van Hellemondt
13.40 De ‘atlas’ van genetische zorg: een blik op doelmatige toepassing van WES en WGS
Eline Middelburg (UMC Utrecht)
13.55 NGS genpanels bij erfelijke hartziekten: frequentie en gevolgen van onduidelijke DNA
varianten
Dr. Imke Christiaans (AMC Amsterdam)
14.10 Incidental findings; figures and hurdles of informed consent in a diagnostic setting
Dr. Marjolein Kriek (LUMC Leiden)
14.25 Evaluatie van farmacogenetische testen: Maten voor klinische validiteit en potentiële
populatie impact in associatie studies
Dr. Ilse Tonk (VUmc Amsterdam)
14.40 PAUZE (* met ALV voor NACGG leden *)
15.45 Erfelijkheidsonderzoek voor kanker; toegankelijkheid voor verschillende
bevolkingsgroepen in Nederland in 2007 en in 2014
Dr. Els van Riel (UMC Utrecht)
16.00 Succesvolle implementatie van populatie-brede dragerschapscreening: wat kunnen we
leren van bestaande (lokale) initiatieven?
Drs. Kim Holtkamp (VUmc Amsterdam)
16.15 De keuze tussen een niet-invasieve prenatale test (NIPT) en een invasieve test: maken
hoog-risico zwangeren een geïnformeerde keuze?
Drs. Rachèl van Schendel (VUmc Amsterdam)
16.30 Voor een hielprikkaart op de eerste rang; innovatieve oplossingen voor prenatale
screening in laag- en midden-inkomen landen
Drs. Joyce Browne (Julius Centrum Utrecht)
16.45 Uitreiking van de NACGG-prijs 2015 & sluiting
17.00 Borrel

