
Nij Barrahûs ‘Herfst’ Symposium
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Van der Valk Hotel Wolvega-Heerenveen

Wolvega - Nederland

DNA en (on)vruchtbaarheid:
waar staan we vandaag?



Onderwerp
Bij ongeveer 10% van de onvruchtbare vrouwen en 15% 
van de onvruchtbare mannen zijn genetische afwijkingen 
aanwezig. De oorzaken kunnen bij genetische en 
genomische afwijkingen, zoals chromosomale aneuploïdie, 
chromosomale structurele defecten en gen-mutaties liggen. 
Ook epigenetische ontregelingen kunnen verstoringen in 
de eicel- en zaadcelproductie en in de embryo ontwikkeling 
veroorzaken en zo tot een verminderde vruchtbaarheid bij 
zowel vrouwen als mannen leiden. Recente diagnostische 
ontwikkelingen laten de wetenschappers toe om deze 
afwijkingen op te sporen in eicellen, zaadcellen en embryo’s 
en mogelijk in de toekomst zelfs te corrigeren. 

Nij Science nodigt verschillende experts uit om de actuele, 
klinische, diagnostische en laboratorium methodieken en 
de daarbij horende medische en ethische uitdagingen rond 
erfelijkheid en (on)vruchtbaarheid toe te lichten tijdens het 
Nij Barrahûs ‘Herfst’ Symposium op 14 november 2018.

Leerdoelen
Tijdens het Nij Barrahûs ‘Herfst’ Symposium krijgt u 
een overzicht van de actuele, diagnostische, klinische 
laboratorium- en begeleidingsmethodiek voor patiënten met 
vruchtbaarheidsproblemen.

Doelgroep
Het Nij Barrahûs ‘Herfst’ Symposium richt zich tot 
gynaecologen, fertiliteitsartsen, huisartsen, genetici, 
andrologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, 
verloskundigen, fertiliteitsassistenten, embryologen, 
analisten, onderzoekers alsook psychosociale begeleiders 
werkzaam in de voortplantingsgeneeskunde. 

Andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom.
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Symposium locatie 
Van der Valk Hotel Wolvega - Heerenveen
Atalanta 10
8472 CA Wolvega
Tel +31 561-692800
www.hotelwolvega.nl

Symposium Secretariaat
Symposium Secretariaat 
Nij Science voor Nij Geertgen en Nij Barrahûs

Nij Geertgen, Centrum voor vruchtbaarheid
Ripseweg 9, 5424 SM Elsendorp, Nederland
www.nijgeertgen.nl • nij.science@nijgeertgen.nl

Inschrijving en betaling
Inschrijving en betaling kan online via de website van  
Nij Barrahûs www.nijbarrahus.nl.

Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 100 deelnemers.
Registratie vindt plaats na betaling op een ‘first come, first 
serve’ basis.

Gynaecologen, fertiliteitsartsen, embryologen:  150 Euro
Overige beroepsgroepen:  135 Euro 

U ontvangt een `Early bird` korting van 25 euro bij 
inschrijving vóór 15 oktober 2018.

Bij annulering na 25 oktober vindt er geen restitutie plaats 
van de reeds betaalde inschrijving.
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Bewijs van deelname
Een bewijs van deelname aan het Nij Barrahûs ‘Herfst’ 
Symposium wordt u toegestuurd na het online invullen van 
het evaluatieformulier.
 

Accreditatie
Accreditatie is toegekend door het Accreditatiebureau 
Verpleegkundig Specialisten Register, het Kwaliteitsregister 
V&V Register Zorgprofessionals, de Nederlandse Vereniging 
voor Obstetrie en Gynaecologie, de Vereniging Klinische 
Genetica Nederland en de Vereniging voor Fertiliteitsartsen
 (4 punten). 
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Programma
13:00  Ontvangst: Koffie, thee en registratie

13:30   Welkom door Harold Mous, Medisch Directeur Nij Barrahûs en Martine Nijs, Wetenschappelijk Directeur Nij Science

13:45  DNA voor dummies – inleiding tot de erfelijkheid in somatische en reproductieve cellen 
 Nicole Corsten-Janssen, Klinisch geneticus, UMCG, Groningen, Nederland

14:05 Welke genetische afwijkingen kunnen er tot (on)vruchtbaarheid leiden?
 Willem Verpoest, Gynaecoloog, CRG, VUB, Brussel, België

14:35 DNA schade in gameten en embryo’s – erfelijk of ook te induceren door de reproductieve technieken? 
 Peter de Boer, Gastonderzoeker Wageningen Universiteit en Research, Wageningen, Nederland
 Alwin Derijck, Klinisch Embryoloog, UMC, Amsterdam, Nederland

15:15 Pauze: Koffie en thee

15:45 Pre-implantatie genetisch testen: waar staan we vandaag?
 Edith Coonen, Klinisch Embryologe, Past Chairman ESHRE PGT Consortium, MUMC, Maastricht, Nederland

16:15 Designer donors: genetische screening van eicel- en spermadonoren – tot op het gen?? 
 Annemette Arndal-Lauritzen, CEO, European Sperm Bank, Kopenhagen, Denemarken

16:45 Beschouwing van een genetisch counselor
 Nicole Corsten-Janssen, Klinisch geneticus, UMCG, Groningen, Nederland

17:15 Herstel van genen in sperma, eicellen en embryo’s in het lab - wat brengt de toekomst?
 Seppe Segers, Ethicus, PhD onderzoeker, Bioethics Institute Ghent, Universiteit Gent, Gent, België

17:45 ‘Zijn er nog vragen?’ Aan het sprekerspanel ……

18:00  Nababbelen met een buffet en een drankje
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Sprekers

 Nicole Corsten-Janssen 
 MD, PhD, Klinisch geneticus
 Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen, Nederland
  Nicole Corsten is sinds 2008 werkzaam op de afdeling klinische genetica in het Universitair Medisch Centrum 

in Groningen. Sinds 2016 werkt zij als klinisch geneticus, met als aandachtsgebieden prenatale diagnostiek 
(PND) en pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD). Daarnaast is zij lid van het dagelijks bestuur van 
PGD Nederland namens het UMCG. Zij is projectleider van het onderzoek ‘nieuwe genetische technieken’ in 
de zwangerschap. Zij werkt nauw samen met de afdeling voortplantingsgeneeskunde van het UMCG en de 
afdelingen prenatale diagnostiek in het UMCG, Isala en MCL.

 Willem Verpoest 
 Prof, Dr, PhD, Gynaecoloog, Vice Medisch Directeur Centrum Reproductieve Geneeskunde
 Universitair Ziekenhuis Brussel, Brussel, België
  Willem Verpoest promoveerde in 2010 als PhD in de Medische Wetenschappen in 2010 aan de Vrije 

Universiteit Brussel met het onderwerp ‘The Clinical Reproductive Outcome of Preimplantation Genetic 
Diagnosis’. Willem is geassocieerd Medisch Directeur van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde 
aan de Universitair Ziekenhuis Brussel en is ook coördinator van het Pre-implantatie Genetische Diagnose 
Programma in hetzelfde Centrum (5000 IVF/ICSI cycli per jaar). Willem Verpoest is tevens Professor aan 
de Vrije Universiteit Brussel. Zijn interesses liggen hoofdzakelijk in de reproductieve geneeskunde en de 
reproductieve immunologie. 
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Sprekers

 Peter de Boer
 PhD, Ir, Gastonderzoeker aan de WUR
 Wageningen Universiteit en Research, Wageningen, Nederland
  Peter de Boer behaalde zijn PhD in de veeartsenij in 1971 waarna hij deel uit ging maken van de staf van de 

afdeling Genetica in Wageningen. In 2001 werd hij tevens aangesteld op de afdeling Gynaecologie en Obstetrie 
in het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen. Na zijn pensioen werd hij gastonderzoeker aan de WUR - 
Wageningen Universiteit en Research - in Wageningen. Zijn interesses gaan uit naar de reproductie genetica en 
de epigenetica bij mens en dier. 

 Alwin Derijck
 PhD, Ir, Klinisch Embryoloog, ESHRE gecertifieerd klinisch embryoloog
 Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum, Amsterdam, Nederland
  Alwin Derijck studeerde in 2002 af als Ingenieur in de biotechnologie en de moleculaire biologie. Hij 

promoveerde in 2007 met als onderzoeksthema ‘DNA repair in preimplantation embryo’s’ aan de Universiteit 
van Nijmegen. Hierna volgde een post doc aanstelling waar hij zich toelegde op het neurale stamcellen 
onderzoek. Sinds 2012 is hij werkzaam als klinisch embryoloog met speciale focus op de preimplantatie 
genetische testen aan het AMC.
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Sprekers
 Edith Coonen
 PhD, MSc, BSc, Klinisch Embryologe
 Reproductieve Geneeskunde, Maastricht Universitair Centrum, Maastricht, Nederland
  Edith Coonen werkt aan het Universitair Medisch Centrum Maastricht als Senior Klinisch Embryologe in het Centrum 

voor Reproductieve Geneeskunde en als Labospecialist in de Reproductieve Genetica aan de afdeling Klinische 
Genetica. Sinds 1994 is Edith nauw betrokken bij de PGD activiteiten aan het MUMC, waar zij momenteel het PGD 
project voor cytogenetische indicaties coördineert. Zij is actief betrokken bij verschillende ART onderzoeksprojecten. 
Ook is zij actief op internationaal vlak bij ESHRE en is zij past chairman van het ESHRE PGD consortium. Edith 
heeft passie voor het geven van goede opleidingen aan studenten en collega-professionelen in de reproductieve 
geneeskunde en genetica en is een ervaren spreker op internationale congressen, workshops en cursussen. 

 Annemette Arndal-Lauritzen
 Master in de rechten
 CEO, European Sperm Bank, Kopenhagen, Denemarken

 Seppe Segers
 MA, BA, PhD onderzoeker
 Bioethics Institute Ghent, Departement Filosofie en Moraal wetenschappen Universiteit Gent, Gent, België
  Seppe Segers is master in de Filosofie en Bachelor in de sociale wetenschappen. Seppe werd aangesteld bij 

het Bioethics Institute Ghent in 2015 om de praktische, ethische en wettelijke aspecten van onderzoek op 
menselijke embryo`s in de verschillende Europese landen in kaart te brengen en te onderzoeken. Momenteel 
is Seppe lid van het SEGA project, waar de wetenschap en de ethiek van stamcel gederiveerde gameten wordt 
onderzocht. Zijn PhD onderzoek focust zich op het morele belang van genetisch ouderschap in het bijzonder 
wanneer gameten zouden ontstaan uit stamcellen.
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Nij Barrahûs is sinds 1 mei 2012 een zelfstandig (niet aan een ziekenhuis gelieerd) behandelcentrum te Wolvega, Friesland. 
Nij Barrahûs beschikt over een ervaren en gemotiveerd team en streeft naar optimale zorg voor de patiënt met een kinderwens. 

Nij Barrahûs wil haar aandeel leveren in onderzoek om daarmee de zorg voor de vrouw en de man met een kinderwens te optimaliseren. 
Nij Barrahûs is geaffilieerd met Nij Geertgen, een zelfstandig behandelcentrum te Elsendorp, Noord-Brabant.

Heerenveenseweg 99b, 8471 ZA Wolvega, Friesland, Nederland
info@nijbarrahus.nl • Telefoon (31) 0561 - 610 030 • www.nijbarrahus.nl

 www.nijbarrahus.nl   www.nijgeertgen.nl


