PROGRAMMA PATIËNTENDAG
30 november 2019. Green Village, Nieuwegein.

10.00 uur

Ontvangst in the Green Village met koffie en thee.

10.30 uur

Woord van welkom door Martine Dekker

10.40 uur

“Introductie VUMC” door Prof. Dr. Tim Forouzanfar

11.00 uur

“ Clinical experience with treatment of FD Patiënts in the craniofacial area” /
“Klinische ervaring met de behandeling van FD-patiënten in het craniofaciale
gebied”door Prof. Dr. Andrey. Kopchak uit Ukraine.
Deze engelstalige presentatie zal naar het Nederlands worden vertaald.

11.45 uur

Ruimte voor discussie en gelegenheid om vragen te stellen aan Prof. Dr. Kopchak.
Dit zal worden geleid door Dr. Marco Helder van het VUMC.
Vragen en/of opmerkingen kunnen in het Nederlands worden gesteld en
beantwoord.

12.30 uur

Lunch en tijd voor samenzijn.

13.30 uur

”Huidbiopten voor onderzoek in zeldzame botziekten” door Dr. Dimitra Micha.

13.50 uur

“Huidbiopten voor FD onderzoek?”, door Dr. Marco Helder

14.10 uur

“FD en 18F NaF PET/ CT imaging”, door Dr. Marelise Eekhoff

14.30 uur

Ruimte voor discussie en gelegenheid om vragen te stellen.

15.00 uur

Afsluiting programma

15.10 uur

Onder het genot van koffie en thee, kun je persoonlijke vragen stellen aan de
aanwezige artsen.

Bezoekersinformatie Green Village.
We vinden het leuk dat we je binnenkort als gast mogen ontvangen bij Green Village en
heten je alvast van harte welkom.
Contactgegevens
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein
030 – 603 91 14
www.green-village.nl

Zo kom je makkelijk naar de bijeenkomst:
Met het openbaar vervoer.
Vanuit Utrecht Centraal/Jaarbeursplein neem je de sneltram naar Nieuwegein – Zuid of IJsselstein.
Deze vertrekt iedere zeven minuten. Na ongeveer vijftien minuten stap je uit bij halte Zuilenstein. Je
steekt direct de weg over en volgt de weg tussen het NBC en de Beursfabriek. Green Village
bevindt zich voor je, de boerderij met de rietenkap.
Met de auto.
Vanuit Amsterdam (A2)
Op het verkeersplein Oudenrijn volg je de borden richting Arnhem (A12). Je neemt afslag 16
richting Nieuwegein. Onderaan deze afslag ga je rechtsaf de AC Verhoefweg op. Bij het tweede
verkeerslicht linksaf (na de Shell, afslag ‘Blokhoeve – Zuid/Huis de Geer/Noorderveld’). Bij het
eerste verkeerslicht linksaf en dan rij je rechtdoor. Green Village bevindt zich voor je, de boerderij
met de rietenkap.
Vanuit ’s Hertogenbosch (A2)
Je neemt afslag 9 Nieuwegein/IJsselstein/Schoonhoven. Bovenaan de afslag bij het verkeerslicht ga
je rechtsaf. Vervolgens ga je bij het tweede verkeerslicht linksaf de AC Verhoefweg op. Bij het derde
verkeerslicht ga je rechtsaf (afslag ‘Blokhoeve – Zuid/Huis de Geer/Noorderveld’). Bij het eerste
verkeerslicht linksaf en je rijdt dan rechtdoor. Green Village bevindt zich voor je.

Vanuit Den Haag (A12)
Neem afslag 16 richting Nieuwegein. Onderaan deze afslag ga je rechtsaf de AC Verhoefweg op. Bij
het tweede verkeerslicht linksaf (na de Shell, afslag ‘Blokhoeve – Zuid/Huis de Geer/ Noorderveld’).
Je rijdt dan rechtdoor. Green Village bevindt zich voor je.
Vanuit Arnhem/Hilversum/Amersfoort
Je neemt bij het knooppunt Lunetten, de A12 richting Nieuwegein (rechts aanhouden). Je passeert
het Amsterdam Rijnkanaal. Vervolgens neem je afslag 16 richting Nieuwegein. Onderaan de afslag
ga je bij het verkeerslicht rechtsaf de AC Verhoefweg op. Bij het tweede verkeerslicht linksaf (na de
Shell, afslag ‘Blokhoeve –Zuid/Huis de Geer/Noorderveld’). Bij het eerste verkeerslicht linksaf en je
rijdt rechtdoor. Green Village bevindt zich voor je.

