
	

	

 

 

Beste Allergie collega’s,                                        Datum: 06 april 2022 
 
Na een lange periode van digitale nascholingen, Webinars, ZOOM-meetings en andere vernieuwde vormen 
van informatie delen en na meerdere keren uitstellen en verzetten is het eindelijk zo ver dat we weer een 
fysieke bijeenkomst kunnen gaan plannen. De NAPRO, Netwerk Allergie Professionals, heeft de negende 
bijeenkomst netwerk allergie gepland op vrijdag 10 juni 2022. 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal op de ochtend een educatief programma worden geboden en het middagdeel 
zal bestaan uit ronde tafel bijeenkomsten.  
Iedereen die werkzaam is “in de allergie”; zoals voedsel/ geneesmiddelen allergie, allergische rhinitis, 
eczeem, luchtwegklachten, is welkom op deze bijeenkomst. 
Datum: Vrijdag 10 juni 2022 
Locatie: Matthias van Geunsgebouw (=naast UMC Utrecht), Descartes centrum (bovenste etage)  
 
 
Programma: 
 
9.30 uur:  Ontvangst met koffie en thee, inschrijving en pinbetaling van € 40,- 
10.00 – 11.00: Sporen informatie op verpakkingen, wat zegt dit   
                             Marty Blom, TNO  

 
11.00-12.00  Orale immunotherapie bij kinderen tot 2 jaar, de ORKA-studie 
  Daphne Philips, Verpleegkundig Specialist, Deventer Ziekenhuis  
 
12.00 – 13.00:  Lunch en stand bezoek 
 
13.00- 14.00 uur: Ronde tafelsessie 1 
A   Transitie kind --> volwassen zorg    Maartje/Nicole 
B  Sporen informatie op verpakkingen, do’s en don’ts     Maaike/Ghislaine  
C   Uitgesmeerd      Jette de Groot, VS UMC/Daphne 
  
14.00- 15.00 uur: Ronde tafelsessie 2 
A   Transitie kind --> volwassen zorg    Maartje/Nicole 
B  Sporen informatie op verpakkingen, do’s en don’ts     Maaike/Ghislaine  
C   Uitgesmeerd      Jette de Groot, VS UMC/Daphne 
 
15.00 uur: Terugkoppelen: vanuit elke werkgroep  
15.30 uur: Sluiting 
Deze keer geen Intercollegiale toetsing voor Verpleegkundig Specialisten en PA’s. 
Echter een ruimte is beschikbaar wanneer daar wel behoefte aan is. Graag aangeven bij de aanmelding.  
Er wordt accreditatie voor Verpleegkundig Specialisten aangevraagd voor 4 punten. 
 
 

 



	

	

 

 

 

Kosten: 40 Euro, met pin te betalen op de dag zelf bij inschrijving. 

Graag ontvangen we voor 10 mei 2022 je aanmelding via de website www.stichtingnapro.nl 
 
Het adres is: Bolognalaan 2, 3584 CJ Utrecht 
Matthias van Geunsgebouw (=naast UMC Utrecht), Descartes centrum (bovenste etage)  
 
Parkeren:  
Je kunt de auto tegen betaling parkeren in de parkeergarage van locatie UMC Utrecht.  
De parkeergarage wordt veel gebruikt. Soms is de parkeergarage zelfs vol.  
Wij adviseren dan ook zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. 
Kijk voor informatie voor bereikbaarheid van het UMC: 
https://www.umcutrecht.nl/nl/Over-ons/Contact-Route  

OPENBAAR VERVOER 
Het UMC Utrecht is met het openbaar vervoer goed te bereiken.  

Vanaf Utrecht Centraal Station rijden buslijn 12 en 28 en ook de tram rijdt regelmatig naar het UMC Utrecht. 

Sponsoren (voorlopig): 

 

																																																																																						 

Met vriendelijke groet;        

Daphne Philips 
Ghislaine van der Zande 
Petra Kentie 
Chantal Janssen 
Nicole Kouwenberg 
Suzanne Fleuren 
Maartje Blaauw 
Heleen Dingemanse 
 
 


