Laposa 30 jaar
En hier is dan de officiële uitnodiging!
Op zaterdag 13 april gaan we samen het 30-jarig bestaan van Laposa vieren in de Efteling!
Het belooft een prachtige dag te worden met voor ieder wat wils. We hopen dat veel leden
zullen deelnemen aan de Algemene Leden Vergadering. Na de ALV is er de keuze om deel te
nemen aan het mini symposium of de Efteling te bezoeken. In elk geval zien we elkaar weer
om 12.30 uur voor een gezamenlijke lunch mét verrassing voor de kleinsten. Na de lunch
heeft u opnieuw de keuze: deelname aan het mini symposium of de Efteling. Het mini symposium zal rondom 15.30 uur eindigen, waarna alle bezoekers van het mini symposium
goed geïnformeerd hun gezinsleden in de Efteling kunnen begroeten.
We sluiten de dag spetterend met elkaar af rond 18.00 uur!
Aanmelden door je door op deze link te klikken en het formulier in te vullen. Inschrijven kan
tot en met 10 maart 2019.

Wij hebben er heel veel zin in en hopen jullie allemaal 13 april in de Efteling te
mogen begroeten!
Bestuur van Laposa

Programma Laposa 30 jaar
Locatie: De Efteling

08.30 – 09.00

Welkom voor de Algemene Leden Vergadering (ALV)
Fata Morgana Paleis

09.00 – 10.00

Algemene Ledenvergadering
Fata Morgana Paleis

10.00 – 10.30

Welkom voor alle leden
Fata Morgana Paleis

10.30 – 12.30

1e deel Mini symposium verzorgd door de expertisecentra
(zie programma volgende pagina)
Fata Morgana Paleis
Of gelegenheid tot bezoeken Efteling

12.30–13.30

Gezamenlijke lunch
Fata Morgana Paleis

13.30—15.30

2e deel Mini symposium verzorgd door de expertisecentra
(zie programma volgende pagina)
Fata Morgana Paleis
Of gelegenheid tot bezoeken Efteling

18.00-18.30

Gezamenlijke feestelijke afsluiting van de dag
Aquanura

Programma Mini symposium
Locatie: Fata Morgana Paleis, De Efteling
10.30 — 10.35

Opening en welkom door dagvoorzitter Marc Kleinveld

10.35 — 10.45

Terugblik op afgelopen 5 jaar
Barbara Lieuwen

10.45 — 11.00

Vooruitblik op toekomst Laposa
Marc Kleinveld

11.00 — 12.30

Expertisecentrum Erasmus UMC
Genetische counseling: mogelijkheden bij craniofaciale aandoeningen
Dr Marieke van Dooren
Posttraumatische stress klachten na ervaringen in het ziekenhuis.
Drs Jolanda Okkerse
Intelligentie, gedrag en hersenaandoeningen bij craniosynostose
Dr Marie-Lise van Veelen
Aangezichtscorrecties bij craniofaciale aandoeningen
Prof. dr Irene Mathijssen

12.30—13.30

Gezamenlijke lunch

13.30—14.30

Expertisecentrum Radboud UMC
Inzet van 3 D fototechnieken bij poliklinische opvolging van craniosynostose patiënten
Jene Meulstee en dr. Hans Delye
Virtuele 3 D planningstechnieken bij craniosynostose en Goldenhar
Dr Hans Delye en Dr Marloes Nienhuijs
Online community: Virtueel op de koffie
Dr Hans Delye

14.30—15.00

Expertisecentrum UMCU
Microtie en medpor oren
Dr Corstiaan Breugem

15.00—15.30

Expertisecentrum AMC i.o.voor Beckwith Wiedemann Syndroom
(BWS)
Een (te) grote tong en de invloed op de mondfuncties
Drs Adrianne van der Kooij

