In samenwerking met het AMC en het Erasmus MC organiseert VKS, de
patiëntenvereniging voor mensen met stofwisselingsziekten, weer een informatiedag voor
iedereen die met een MPS-ziekte te maken heeft.
Iedere direct betrokkene is van harte welkom. Ook mensen die geen lid zijn van VKS
worden van harte uitgenodigd.
Datum
Tijd
Locatie

29 maart 2014
10.15 – 15.00 uur
Van der Valk Hotel Amersfoort-A1, Ruimtevaart 22, 3824 MX Amersfoort

Programma
10.15 – 10.45 uur inloop, koffie/ thee
10.45 – 12.00 uur gemeenschappelijke sessie
- opening. MPS dag: de kracht van verbinding.
- moeilijk bereikbare organen en de gevolgen: hersenen en hersenziekte
bot, gewrichten en groei
- hoop voor de toekomst: nieuwe vormen van enzymbehandeling en
nieuwe medicijnen
gentherapie en stamceltransplantatie
12.10 – 13.10 uur - lunch voor de groepen MPS 4, MPS 6 en Mucolipidosis
- voor de groepen MPS 1, MPS 2 en MPS 3 zijn er aparte sessies in de
drie subzalen
13.15 – 14.15 uur - lunch voor de groepen MPS 1, MPS 2 en MPS 3
- voor de groepen MPS 4, MPS 6 en Mucolipidosis zijn er aparte sessies
in de drie subzalen
Dit jaar voor het eerst een aparte sessie Mucolipidosis. Artsen geven een uitleg van de
ziekte, complicaties en behandeling.
14.15 – 15.00 uur gelegenheid tot ontmoeting en napraten.
U kunt zich voor de MPS dag opgeven door bijgaand antwoordblad in te vullen en
- op te sturen naar het VKS bureau, Postbus 664, 8000 AR Zwolle
- te mailen naar joselut@stofwisselingsziekten.nl
Wij hopen u 29 maart te ontmoeten!

Ik kom/ Wij komen met …. personen naar de MPS informatiedag op 29 maart 2014.
Naam/ Namen …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………………………………….

Adres

…………………………………………………………………………..
E-mail adres …………………………………………………………………………..
Indien u dieetwensen heeft, kunt u die hier kenbaar maken:
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....
Wilt u aankruisen met welke stofwisselingsziekte u te maken heeft?
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