
LOCATIE: Buitengoed Slavante Maastricht 
Voor vervoer: zie de website

ORGANISATIE
Wetenschappelijke commissie:
Prof.dr. A.A. Kroon
internist-vasculair geneeskundige MUMC+
Dr. M. Castro Cabezas
internist-endocrinoloog-vasculair geneeskundige 
Franciscus Gasthuis Rotterdam
 

W www.vascular-rounds-mumc.nl
M info@vascular-rounds-mumc.nl
T +31 (0) 6 456 46 480 

27 mei 2019 vanaf 18.45 uur

Vascular Rounds - 
EAS Hollandse avond

kijk op de website voor 
actuele informatie en om in te 

schrijven, scan hier

voor het programma van 27 mei 
zie ommezijde >>
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De traditie om tijdens internationale congressen een Hollandse avond te organiseren willen we 
ook tijdens het EAS-congres in Maastricht niet aan ons voorbij laten gaan. Deze avondbijeen-
komst met als thema “Atherosclerose en vaatziekten” geeft u ook de gelegenheid om te 
netwerken met uw Nederlandse collegae, waar u tijdens het drukke EAS-congres wellicht niet 
aan toe komt. We nodigen u uit op een unieke locatie net buiten Maastricht met een prachtig 
uitzicht over de Maas. Je waant je in het buitenland. Onderstaand programma hebben we met 
zorg samengesteld met Nederlandse toponderzoekers. Tijdens het wisselen van de sprekers zal 
een diner geserveerd worden. Om u als deelnemer te betrekken bij de onderwerpen van de 
avond, worden alle presentaties ingeleid met een kort interactief deel. Op deze manier kunnen 
de sprekers de wetenschappelijke informatie voor u naar een praktische verdieping vertalen. 
Deelname aan deze Hollandse avond kunnen we u kosteloos aanbieden door de financiële 
bijdrage van Amgen en Boehringer Ingelheim. 
Inschrijven kan via onze website (zie voorzijde).
Tot ziens op Buitengoed Slavante! 

Bram Kroon & Manuel Castro Cabezas

18.00 - 18.45 Ontvangst bij Buitengoed Slavante - Maastricht
uur  Aanmelding en in ontvangst nemen van naambadge

18.45 uur Welkom & opening door de voorzitters
  Prof.dr. Bram Kroon, internist-vasculair geneeskundige MUMC+
  Dr. Manuel Castro Cabezas, internist-endocrinoloog-vasculair 

geneeskundige Franciscus Gasthuis Rotterdam

19.00 uur “Calcificaties en atherosclerose”
  Prof.dr. Leon Schurgers, afdeling Biochemie UM en CARIM

19.55 uur “Triglyceriden en atherosclerose: is dat zo?”
  Dr. Manuel Castro Cabezas, internist-endocrinoloog-vasculair 

geneeskundige Franciscus Gasthuis Rotterdam

20.50 uur “Diabetesmiddel of cardiovasculaire interventie?” 
  Dr. Martijn Brouwers, internist-endocrinoloog MUMC+

21.45 uur Samenvatting en afronding door de voorzitters

22.00 uur Afsluiting
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EAS Hollandse avond


