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Geachte aanwezigen,

Graag heten wij u welkom op de derde editie van het HepNed symposium 
Virale Hepatitis. We zijn verheugd dat we u dit jaar weer fysiek kunnen 
ontvangen. Met dit symposium beogen we u meer inzicht te geven in 
de huidige behandelrichtlijnen, richtlijnoverstijgende klinische problematiek
met u te bespreken en Nederlands wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van virale hepatitis aan u te presenteren.

HepNed is in december 2015 opgericht door acht academische artsen 
betrokken bij de behandeling van hepatitis C. De reden hiervoor was de 
beweging in het wetenschappelijke landschap naar schaalvergroting. 
Ons doel is dan ook het faciliteren en bevorderen van multicenter 
wetenschappelijk onderzoek. Door het verrichten van gezamenlijk 
onderzoek hopen we de zorg voor onze patiënten te verbeteren.

Sinds de oprichting in 2015 zijn er reeds verschillende studies afgerond 
die tot publicaties hebben geleid (zie ook www.HepNed.nl). 
Indien u zich ook graag wilt aansluiten om mee te praten over het 
initiëren van en het participeren aan multicenter onderzoek, kunt 
u zich aanmelden via www.HepNed.nl/deelnemers.

Wij willen u bij dezen een interessant en leerzaam symposium toewensen.
Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen, en hopen daarom dat u het 
evaluatieformulier aan het einde van het symposium in wilt vullen.

Vriendelijke groeten, het organiserend comité
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Opening

Klinische sessie

Verdieping sessie (1)

15:35

15:15

Combinatie HBV en NASH

Update hepatitis D: nieuwe medicatie

Onno Holleboom - Amsterdam UMC

Milan Sonneveld - Erasmus MC

Vooruitzichten voor een HCV vaccin
Kwinten Sliepen - Amsterdam UMC

Nieuwe variant virale hepatitis
Robin Erken - Radboudumc

15:55

Migranten en opsporing virale hepatitis 
Raissa Tjon-Kon-Fat - GGD Rotterdam-Rijnmond

Interactieve discussie: HCV in de verslavingszorg
Thomas Knuijver - Iriszorg & Joep de Bruijne - UMC Utrecht

Pauze

17:00 Kritische evaluatie leverstijfheid en fibrosemeting
Rob de Knegt - Erasmus MC

17:20 Resultaten CELINE project
Marleen van Dijk - Rijnstate

14:55

13:45

Afsluiting & Borrel17:40

13:55

14:25

Verdieping sessie (2)

Pauze16:15

16:30




