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Graag tot ziens tijdens de 53e Gynaecongres-Pijlerdagen 
op donderdag 24 mei in de Sky Bar van 

Hotel Van der Valk in Utrecht.
Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht



13.00 – 14.00  Inlooplunch 
14.00 – 14.10  Opening Ferring
14.10 – 14.45  Waardegedreven zorg: geen weg meer terug
  Dr. Vincent Wiersma, consultant bij The Decision Group 
14.45 – 15.20  De 5 technologische ontwikkelingen die de zorg 
  ingrijpend gaan veranderen
  Renske de Bruine, een van de 50 meest inspirerende   

  vrouwen in technologie (Inspiring fifity 2017)

15.20 – 15.55  Bent u klaar voor big data? 
  Dr. Egge van der Poel, Clinical Data Scientist in het 

  Erasmus MC 
 
15.55 – 16.15  PAUZE
 
16.15 – 16.50  PRO - CON discussie o.l.v. een moderator 
  Op basis van stellingen t.a.v. veranderend zorglandschap 
  en rol van de arts
16.50 – 17.15  Menopauze: genoom stabiliteit als nieuw paradigma
  Prof. dr. Joop Laven, gynaecoloog Erasmus MC

17.15 – 17. 50  Nooit meer zieke embryo’s met CRISPR
  Prof. dr. Guido de Wert, hoogleraar biomedische ethiek  

  Universiteit Maastricht

17.50 – 18.25  Kijkje in de toekomst: Wat zijn de R&D uitdagingen in 
  Reproductive Medicine?  

  Dr. Marcel van Duin, Vice President, Therapeutic Area 

  Head Research Reproductive Medicine and Women’s Health

18.25 – 18.30  Afsluiting Ferring 

www.ferringfertiliteit.nl

We monitoren zwangerschappen op afstand, we consulteren via digiconsult  
en zwangeren kunnen met een virtual realitybril hun keizersnede in 3D bekijken.  
Maar ook wetenschappelijk staat de ontwikkeling niet stil. 
CRISPR zorgt straks voor gezonde embryo’s maar waar ligt de grens? 
We gaan met elkaar in discussie. Eén van de sprekers van deze dag is 
Egge van der Poel, (big) data scientist aan het Erasmus MC. 
Hij kan boeiend uitleggen hoe big data werkt en waarom ook binnen de zorg 
inzet van big data u als medisch specialist uiteindelijk voordeel oplevert.

Bent u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? 
Registreert u zich dan voor dit unieke, toekomstbestendige symposium via 
www.ferringfertiliteit.nl/symposium (login: Fertiliteit01) 
of stuur de bijgevoegde antwoordkaart retour.

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens de 
53e Gynaecongres-Pijlerdagen op donderdag 24 mei in de 

Sky Bar van Hotel Van der Valk in Utrecht.
Ontvangst vanaf 13.00 – 14.00 uur met een lunch. 

Symposium 14.00 – 18.30 uur.
       Accreditatie aangevraagd!

ProgrammaDe komende jaren zal de zorg 
ingrijpend gaan veranderen.


