
                 

              
 
14 april 2023 - Jubileumsymposium Eurocat Nederland 
 

We hebben er lang naar uitgezien, maar op 14 april is het zover!  
Eurocat Noord-Nederland viert dan haar veertigjarig bestaan met een feestelijk symposium in het UMC 
Groningen, met als thema: 
 

40 jaar Eurocat data, een schat aan onderzoeksgegevens 
 

Het wordt een interessante dag met sprekers uit binnen- en buitenland en ruimte voor ontmoeting.  
Dagvoorzitter is prof.dr. Nine Knoers, afdelingshoofd Genetica van het UMCG.  
Wees welkom en schrijf je in: 

 
Programma en Inschrijven Eurocat symposium 
• 40 jaar registratie van aangeboren afwijkingen, een schat aan data – Jorieke van Kammen-Bergman, 

klinisch geneticus/onderzoeker UMCG 

• Ontwikkelingen klinische genetica in de afgelopen 40 jaar – Joke Verheij, klinisch geneticus UMCG 

• Prenatale screening en diagnostiek – Marian Bakker, epidemioloog en Leonie Duin, gynaecoloog, beiden 
UMCG/SPSNN 

• Ethische aspecten van screening en diagnostiek - Sanne van der Hout, ethicus/universitair docent 
Universiteit van Maastricht, schrijver van “Onverwacht” 

Na de lunch: 

• Medication use in pregnancy and birth defects, the U.S. experience - Jennita Reefhuis, Epidemiologist, 
Chief Branch CDC Atlanta, USA 

• The future of congenital anomaly registers – Joan Morris, Epidemiologist St George University of London, 
UK 

 

Afscheid hoofd Eurocat 
 

De tweede helft van de middag -vanaf 15.00, na de thee- staat in het teken van het afscheid 
van Eurocat NL-boegbeeld dr. Hermien E.K. de Walle. 
Zij gaat na ruim 35 jaar met pensioen.  
Dit laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan! 
Eén van de sprekers is Martina Cornel, die in het verleden registratieleider van Eurocat was 
en nu hoogleraar in het Amsterdam UMC. 
Zij zal vertellen over de begintijd van Eurocat en wat de rol van Hermien is geweest in die 
jaren. 

Ook zijn we blij de opvolger van Hermien, dr. Dieuwke Broekstra, op deze dag aan je te mogen 
voorstellen. 

 
Voor ieder die Hermien persoonlijk gedag wil zeggen, is er een afscheidsreceptie aan het eind van de middag. 

 
Ben je onderzoeker, arts, verloskundige, echoscopist, verpleegkundige of op een andere manier 

geïnteresseerd in het onderwerp aangeboren aandoeningen? Geef je dan op via 

Inschrijven Eurocat symposium 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3D-SJRM_TUZ02i_M1twg3ecPaVz0iQTLlIqwvADXiHYFpUQTQwWk1MRjdUNFBFRkExVUpDNUxTQjBHMyQlQCN0PWcu&data=05%7C01%7Cm.t.veenstra%40umcg.nl%7C1e775ffb2c254cd2791f08db0b4e0003%7C335122f9d4f44d67a2fccd6dc20dde70%7C0%7C0%7C638116201904444837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pzkeRz8Nb8K%2FYskGbckVbctNsj11t75nqQ7h6tjojME%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3D-SJRM_TUZ02i_M1twg3ecPaVz0iQTLlIqwvADXiHYFpUQTQwWk1MRjdUNFBFRkExVUpDNUxTQjBHMyQlQCN0PWcu&data=05%7C01%7Cm.t.veenstra%40umcg.nl%7C1e775ffb2c254cd2791f08db0b4e0003%7C335122f9d4f44d67a2fccd6dc20dde70%7C0%7C0%7C638116201904444837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pzkeRz8Nb8K%2FYskGbckVbctNsj11t75nqQ7h6tjojME%3D&reserved=0


 

Deelname is gratis, accreditatie wordt aangevraagd bij KNOV, NVOG VKGN, NVGC, 

NVK, Stichting ABSG, NLverPathologie 
 

 
Meer informatie en contactgegevens 
In de eerstvolgende nieuwsbrief vertellen we meer over de sprekers en hun bijdrage. 
Inschrijven is nodig, dus meld je aan via de link hierboven en geef door of je de hele dag wilt komen of een 
deel. 
We gebruiken de ingevulde gegevens alleen voor het symposium. We hopen je te ontmoeten op: 

 

14 april 2023, welkom van 10.00-17.00u inclusief receptie, locatie UMCG 
Onderwerp: 40 jaar Eurocat data: alles wat je al die tijd wilde weten, en meer! 

 
Vragen? Mail ons via eurocat@umcg.nl of bel 050-3617115 
Voor meer informatie over Eurocat Noord-Nederland: eurocat.umcg.nl 

 

               Met vriendelijke groet, namens het team van Eurocat Noord-Nederland 
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