
aankondiging 
 

 

fysieke & digitale 
 

 

scholing laboranten KNF & studenten KNF 
 

 

donderdag 20 en vrijdag 21 april 2023 
 

 

aanvang 9.00 uur - einde 16.30 uur 
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 donderdag 20 april 2023 

 
09.00 – 09.30 uur Aanmelding en ontvangst 
 
09.30 – 10.05 uur Responsieve corticale netwerk 

stimulatie voor epilepsie patiënten; 

Dorien van Blooys 
 
 
 
10.10 – 10.45 uur Laserablation in epilepsie; 

Dr. Nicole E.C. van Klink 
 
 

 
10.45 – 11.15 uur koffie of thee pauze 
 
11.15 – 11.50 uur Psychogene niet epileptische 

aanvallen - PNEA; 
Dr. Eline V. van Beijeren 

 
11.55 – 12.10 uur n.ulnaris en Martin Gruber; 

Aafke de Vries KNF laborant /  
Naomi Chan KNF stagiaire 

 
12.15 – 12.30 uur Nerface studie – oppervlakte versus 

subcutane naaldelektroden tijdens 
bewaking van het ruggenmerg; 
Carola H.M. Scholtens KNF laborant 
UMCG 

 
12.30 – 12.45 uur bestuur mededelingen 
 
12.45  – 13.30 uur lunch 
 
13.30 – 14.20 uur Spontane nystagmus en video HIT: 

het acute vestibulair syndroom; 
Dhr. Peter Oostenbrink -  
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, afdeling 

Biometrie / KNF en Apeldoorns 
Duizeligheidscentrum (ADC) 

 
14.20  – 14.50 uur koffie of thee pauze 
 
14.50 – 15.25 uur DBS neuromodulatie en de KNF; 

Dr. Mark Jansen, 
MUMC+ Maastricht 

 
15.30 – 16.05 uur rTMS ter behandeling van depressie; 

Dr. Teresa Schuhmann, 
Maastricht University 

 
16.05- 16.30 uur afsluiting en borrel 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 vrijdag 21 april 2023 
 
09.00 – 09.30 uur Aanmelding en ontvangst 
 
09.30 – 10.05 uur Intra-operatieve neuromonitoring bij 

Janetta operatie bij hemisferale spasmen; 

Dhr José Y. Dilai, Msc.Physician assistent 
IONM / KNF Amsterdam UMC AMC 
 

 
10.10 – 10.45 uur ultrageluid gemedieerde methoden om de 

bloed hersen barrière te passeren; 
Dr. Dannis G. van Vuurden 

 

 
10.45 – 11.15 uur koffie of thee pauze 
 
11.15 – 11.50 uur HFO; 

Dr. W.JEM (Willemiek) Zweipfennig 
 
 
11.55 – 12.10 uur SSEP van de n.trigenimus; 

Drs. Adinda Colauto 
 
 
12.15– 12.30 uur bestuur mededelingen  
 
 
 
 

 
12.30 – 13.30 uur lunch 
 
 
 
13.30– 14.20 uur Alle gekheid op een stokje: functionele anatomie 

van het centrale zenuwstelsel; 
Dr. Tom A.P. Roeling / Lieke P.W. de Wit Msc. 

 

 
 
 
14.20 – 14.50 uur koffie of thee pauze 
 
14.50 – 15.25 uur CT perfusie van de hersenen; 

Drs. Daniel D. Lubbers, 
Nij Smellinghe 

 
15.30 – 16.05 uur ALS; 

Drs. Christiaan D. Erkelens, 
Nij Smellinghe 

 
16.05- 16.30 uur afsluiting en borrel 
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Opmerking: 
Gezien het succes om de scholingsdagen in 2022 zowel 
fysiek als digitaal aan te bieden, hebben wij als 
scholingscommissie besloten om de scholing in 2023 
wederom zowel fysiek als digitaal aan te bieden. 
Voor welke optie u kiest, de prijs is hetzelfde. 
 

Maak svp uw keuze bij de inschrijving bekend of u 
fysiek aanwezig bent bij de scholing in de Reehorst, of 
dat u de scholing digitaal volgt. 
Dan kunnen wij u tijdig de inloggegevens toesturen 
(aanvinken en mail adres opgeven s.v.p.). 

 

Locatie scholing: 
Hotel en Congrescentrum De Reehorst 
Bennekomseweg 24 
6717 LM  EDE 
+31 (318) -750300 

 

Inschrijving: 
Voor deelname aan de scholing 20 en 21 april 2023 
verzoeken wij u vriendelijk zich onder uw eigen naam 

aan te melden via de website van de NVLKNF: 
www.nvlknf.nl 
 

 inschrijving 20 april 2023 (lid € 150,=) 

 inschrijving 20 april 2023 (geen lid € 225,=) 

 

 inschrijving 21 april 2023 (lid € 150,=) 

 inschrijving 21 april 2023 (geen lid € 225,=) 
 

 inschrijving 20 en 21 april 2023 (lid € 250,=) 

 Inschrijving 20 en 21 april (geen lid € 350,=) 

 
Voor studenten die ingeschreven staan bij de NVLKNF 
geldt het volgende tarief (vermeldt uw lidnummer). 

 

 inschrijving 20 april 2023 (lid € 50,=) 

 inschrijving 21 april 2023 (lid € 50,=) 

 
Betaling is alleen mogelijk via iDeal. 

 

Na betaling ontvangt u een bewijs van betaling. De 
kans is aanwezig dat deze in uw spam box 
binnenkomt. Als u dit onverhoopt niet ontvangt, neem 
dan contact op met de webmaster 
(webmaster@nvlknf.nl). 
Aparte facturen of nota’s worden niet verstrekt). 
 
 

Bij de prijs inbegrepen parkeermunten voor  
“ de Reehorst” en bewaakte garderobe 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Certificaat:  
Indien u van deze scholingsdagen een certificaat wilt 
ontvangen dient u dit gedurende het inschrijven aan te 
geven. U kunt deze dan later downloaden vanaf de 
website van de NVLKNF. 

 

Overig: 
Inschrijven voor deze scholing kan vanaf  
1 maart 2023 tot uiterlijk 15 april 2023. 
 

Voor deze scholingsdagen zijn geaccrediteerde punten bij 
Kabiz aangevraagd. Deze zullen automatisch worden 
bijgeschreven als u de scholing heeft gevolgd. 
U dient hiervoor bij de inschrijving zelf uw KABIZ 
nummer op te geven. 
Wij van de organisatie kunnen u na 3 maanden geen 
geaccrediteerde punten meer toekennen gezien de APG 
wet. 

 
De scholingscommissie bewaart de deelname- en 
inschrijvingsgegevens tot 3 maanden na de scholing. 
Daarna zullen deze vernietigd worden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

Namens de scholingscommissie NVLKNF: 
Inge de Reus (voorzitter) 
Paul Bergs (penningmeester) 
Marcel de Haan (secretaris) 
Elsa Hoeksma (inschrijfbureau) 
Raquelle Wissink (lid) 

 
Eventuele vragen, op- en/ of aanmerkingen kunt u 
doorgeven aan één van de leden van de 
scholingscommissie, of mail naar het volgende  
e-mail adres:  
 

nascholing@nvlknf.nl 
 
 

Scholingscommissie NVLKNF 2023 
 

http://nvlknf.nl/pages/bijscholing.php
mailto:webmaster@nvlknf.nl
mailto:nascholing@nvlknf.nl

