
 
 

U I T N O D I G I N G 
Periodieke Conferentie Kindergeneeskunde 23 maart 2015 

“Niet morgen maar nu: cardiovasculair 
risicomanagement” 
De afdeling Kindergeneeskunde van het Radboudumc organiseert in samenwerking 
met haar opleidingspartners viermaal per jaar de Periodieke Conferentie 
Kindergeneeskunde. De conferentie van 23 maart 2015 heeft als titel;  
“Niet morgen maar nu: Cardiovasculair risicomanagement”. 
Wij verwachten een uitstekend programma aan te kunnen bieden en nodigen u van 
harte uit om hieraan deel te nemen. 
 
Inschrijving  
Wilt u deelnemen aan de conferentie? Schrijf u in vóór 9 maart 2015.  
Stuur daarvoor een e-mail aan Bureau Onderwijs Kindergeneeskunde: 
CUKZonderwijs@cukz.umcn.nl. 
 
Bijdrage 
De bijdrage per conferentie bedraagt € 50. Na inschrijving per e-mail ontvangt u 
betalingsgegevens. Uw inschrijving is definitief als uw betaling ontvangen is. We 
sturen u dan een definitieve inschrijfbevestiging.  
Contante betaling tijdens de conferentie is niet mogelijk. Restitutie van het bedrag 
kan tot 2 weken voor de conferentie.  
 
Accreditatie  
De NVK heeft 4 accreditatiepunten toegekend. Overige deelnemers ontvangen 
achteraf een certificaat. Heeft u nog niet eerder deelgenomen aan de Periodieke 
Conferentie Kindergeneeskunde, dan ontvangen wij graag, bij inschrijving, uw  
BIG-nummer. 
 
Deze conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door 

         

 
 
 
 
Programma  
15.30-16.00 uur Inschrijving & koffie/thee, Lammerszaal, routenummer 86  
16.00-16.10 uur Welkom door dr. Janiëlle van Alfen 
 
Dr. Jan Widdershoven, moderator 
 klinische demonstraties  
 “Cardiovasculaire risicofactoren bij te veel of te weinig vet” 
16.10-17.00 uur Dr. Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog  

 Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch 
17.00-17.50 uur  Mw.dr. Mirian Janssen, internist, Radboudumc, Nijmegen 
 
 
18.00-19.00 uur Buffet (studieplein) 
 
 
Mw.dr. Janiëlle van Alfen-van der Velden, moderator 
19.00-19.30 uur state of the art  

 “Fam hypercholesterolemie, er is meer dan goud wat er blinkt” 
 Dr. Petr Jira, kinderarts 

 Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch 

 
19.30-20.00 uur state of the art “Obesitas, meer dan kilo’s” 
 Dr. Edgar van Mil, kinderarts-endocrinoloog  

 Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch 
 
20.00-20.30 uur  wetenschappelijke verdieping  

“Een zeldzame oorzaak van hypertensie bij kinderen”  
Mw.dr. Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloog 

 Radboudumc, Nijmegen 
 

20.30-21.00 uur Quiz  
 Drs. Bart Kuipers, kinderarts i.o.  
 Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch 

 
21.00 uur Afsluiting  
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