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Informatie- en ontmoetingsdag Becker spierdystrofie 
 
Graag nodigen wij u en uw partner / familieleden uit om op Zaterdag 30 juni 2018 naar 
het LUMC te komen voor verschillende voordrachten over Becker spierdystrofie.  
 
Naast een presentatie over Becker spierdystrofie en de lopende onderzoeken in het 
LUMC, is er gelegenheid het laboratorium, waar onderzoek wordt gedaan naar Becker 
spierdystrofie, de fysiotherapieruimten en de MRI-scanner te bezoeken. Tevens is er 
uiteraard gelegenheid om elkaar te spreken en eventuele vragen te stellen.  
 
Op deze dag wordt een lunch en een afsluitende borrel verzorgd. Ook de parkeerkosten 
zullen worden vergoed. Het gehele programma is gratis en toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. U en uw eventuele partner/familieleden kunnen zich voor deze 
middag per e-mail opgeven (becker@lumc.nl).  
 
We hopen u op 30 juni in Leiden te mogen ontvangen. 
 
Namens Duchenne centrum Nederland en de Becker onderzoeksgroep LUMC, 
 
 
Zaïda Koeks   Arts-onderzoeker/neuroloog in opleiding, LUMC 
Erik Niks   Kinderneuroloog/neuroloog, LUMC 
Hermien Kan   Associate professor afdeling Radiologie, LUMC 
Hermine van Duyvenvoorde Laboratoriumspecialist Klinische Genetica, LUMC 
Jan Verschuuren  Neuroloog, LUMC 
Jos Hendriksen  Klinisch neuropsycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en  
     jeugdpsycholoog, CNL kempenhaeghe 
Danique Hellebrekers  Neuropsycholoog, CNL Kempenhaeghe 
Pietro Spitali   Assistant professor afdeling humane genetica, LUMC 
Chiara Straathof  Neuroloog, LUMC 
Yvonne Meijer-Krom  Coördinator Duchenne centrum Nederland 
 

Aanmelding: becker@Lumc.nl 
 
 
 
 
 
 



Becker spierdystrofie 
- de stand van zaken – 

 
Ontvangst: Boerhaaveplein LUMC, gebouw 1 (ziekenhuis) 

Begane grond, locatie K0-167, route 537 

 
Programma 
 
09:45 - 10:30 
Ontvangst met koffie en thee 
 
10:30 - 12:00 
Presentaties: 
- Welkomstwoord en introductie: Erik Niks 
- Natuurlijk beloop Becker spierdystrofie: Zaïda Koeks 
- Duchenne centrum Nederland en Becker zorg LUMC: Jan Verschuuren 
 
12:00 - 13:00 
Lunch 
 
13:00 - 14:00 
Presentaties: 
- DNA-diagnostiek Becker spierdystrofie: Hermine van Duyvenvoorde 
- MRI-spieren bij Becker spierdystrofie: Hermien Kan 
- Italfarmaco studie bij Becker spierdystrofie: Erik Niks 
 
14:00-17:00 
Rondleidingen Laboratoria + Fysiotherapie + MRI 
 
17:00 - 18:00 
Afsluiting met borrel 



Locatie 
 
Leids universitair medisch centrum 
Albinusdreef 2 
2333 ZA, Leiden 
 
Ontvangst 09:45-10:30: 
Boerhaaveplein 
Gebouw 1 (het ziekenhuis), begane grond, locatie K0-167, route 537 
Presentaties vanaf 10:30: 
Collegezaal 4 
Gebouw 1 (ziekenhuis), eerste verdieping, locatie K1, route 764 
 
 

Routebeschrijving 
 
Openbaar vervoer  
Het LUMC ligt op loopafstand aan de achterzijde van station Leiden Centraal. Alle 
streekbussen naar Leiden stoppen ook bij Leiden Centraal.  
 
Een aantal bussen stopt naast het LUMC, halte Bargelaan (achterzijde van het station). 
Alle bussen stoppen op het busstation aan de voorzijde van het station. 
 
Voor actuele openbaar vervoersinformatie kunt u ook bellen met de OV-reisinformatie 
0900-9292 (75 cent per minuut) of via internet: http://9292.nl/# 
 

Automobilisten  
Vanuit de richting Rotterdam (A13, A4):  
Volg de A13 en daarna de A4 richting Amsterdam tot aan afslag 6a (Zoeterwoude-
Rijndijk, Leiden-Oost). Aan het einde van de afslag linksaf. Ga rechtdoor en volg de 
borden 'Station Leiden' en vervolgens de borden 'H-ziekenhuizen'.  

Vanuit de richting Utrecht (A12, N11):  
Neem op de A12 bij Bodegraven de afslag Leiden (N11). Aan het einde van N11 rechtsaf. 
Vervolgens volgt u de borden 'H-Ziekenhuizen'.  

Vanuit de richting Den Haag (N44, A44):  
U volgt vanuit Den Haag de N44 (later de A44) tot aan afslag 8 (Leiden, Noordwijk, 
Katwijk) en aan het einde van de afslag slaat u rechtsaf. Vervolgens volgt u de borden 
'H-Ziekenhuizen'.  



Vanuit de richting Amsterdam (A4, A44):   
Volg de A4 en daarna de A44 richting Leiden-West. U volgt de A44 tot afslag 8 (Leiden, 
Noordwijk, Katwijk, N206). Na de afslag linksaf onder het viaduct door. Vervolgens volgt 
u de borden 'H-Ziekenhuizen'.   
 

Parkeren 
 
Het LUMC beschikt over een parkeergarage. De betaalautomaten zijn op de begane 
grond van de parkeergarage en op de begane grond van Gebouw 1. Houdt u er 
rekening mee dat u ten minste 15 minuten nodig heeft vanaf het moment dat u het 
ziekenhuisterrein oprijdt tot aan de juiste locatie in het LUMC.  

In- en uitstappen mindervaliden  
Minder valide bezoekers en patiënten kunnen in- en uitstappen op de keerlus bij de 
hoofdingang van het ziekenhuisgebouw (Gebouw 1). Zij kunnen hier in een rolstoel 
plaatsnemen en in de centrale hal wachten tot hun begeleider terug is. Het voertuig kan 
geparkeerd worden op één van de parkeergelegenheden van het LUMC. 
 
Invalidenparkeerplaats  
Bent u mindervalide, dan kunt u gebruikmaken van de parkeermogelijkheden op de 
begane grond van de parkeergarage. U kunt zich melden bij de portier bij de ingang van 
de parkeergarage. Als u beschikt over een invalidenparkeerkaart kunt u gebruikmaken 
van het parkeerterrein rechts naast de ingang van Gebouw 1.     
 
Fietsstalling  
Op het terrein voor het LUMC-gebouw bevindt zich een (onbewaakte) fietsenstalling, 
bestemd voor onze patiënten en bezoekers. De fietsenstalling biedt ruimte aan 500 
fietsen en 20 bromfietsen/scooters.  

 
 
 

 


