Wij wensen U Fijne kerstdagen en een gezond en
gelukkig 2018
Met veel plezier kijken wij als groep bewegingsstoornissen terug op een
mooi jaar vol activiteiten. Er waren promoties van Robert Harris, Esther
Nibbeling, Marenka Smit, Sandra van der Salm (Amsterdam), Charlie Mentzel
(Maastricht) en Marja Boersma.
Er zijn verschillende congressen georganiseerd in 2017.
Op zaterdag 20 mei werd door het Expertise
Centrum Bewegingsstoornissen uit het
UMCG een patiënten dag georganiseerd voor
mensen met een zeldzame
bewegingsstoornis met maar liefst 220
patiënten en hun naasten uit het gehele land

Het symposium van de neurowetenschappen
onderzoeksschool (BCN) had dit jaar als
onderwerp neuromodulatie. Het werd
georganiseerd door de neurologie en
neurochirurgie met gerenommeerde nationale en
internationale sprekers. Het publiek bestond uit
promovendi uit verschillende velden binnen de neurowetenschappen, senior onderzoekers en clinici.
In mei organiseerde we in het UMCG het
landelijk symposium functionele
bewegingsstoornissen voor
fysiotherapie
organiserend team en
key speaker Glenn Nielsen

Binnen Punt voor Parkinson zijn 2 masterclasses georganiseerd voor de toepassing van advanced
therapies, een over Duodopa en de ander over Apomorfine.

Artikelen, subsidies, congressen, interviews
De publicaties uit 2017 http://movementdisordersgroningen.com/nl/laatstepublicaties
Er zijn meerdere subsidies verkregen voor het onderzoek, waaronder een Weston Brain subsidie voor
cholinerge imaging, een DMRF subsidie voor mycolonus dystonie en een SNN subsidie voor het op te
starten NEMO onderzoek. Voor de kliniek is er ter ondersteuning van de uitrol van het transmurale
team Punt voor Parkinson door Menzis 1.5 Miljoen Euro verkregen. .

Er zijn dit jaar vele congressen bezocht, voordrachten gegeven, en
posters gepresenteerd. Begin juni bezochten we met een grote
Groninger vertegenwoordiging van 25 onderzoekers, neurologen in
opleiding en bewegingsstoornissen specialisten het belangrijkste
bewegingsstoorniscongres, het 21e internationale congres van de
Parkinson en Movement Disorder Society in
Vancouver, Canada.
Naar aanleiding van haar poster naar het effect van opname in het Punt voor Parkinson gaf Elien
Steendam een interview in Medscape . Er waren dit jaar ook interviews voor de krant en TV gericht op
de Noordzeeziekte en voor UMCG Kennisinzicht (Dystonie & Noordzeeziekte)
Rodi Zutt heeft op 2 februari 2017 de Jaarprijs Bewegingsstoornissen gewonnen.
Dit is de prijs voor het beste wetenschappelijke artikel op het gebied van
bewegingsstoornissen. ‘A novel diagnostic approach to patients with
myoclonus’. Nature Review Neurology.

Bewegingsactiviteiten







2 Juni vond de 2e Sail4Parkinson plaats in Friesland, waarbij we met
Lemsteraken hebben gezeild als sponsoring van wetenschappelijk
onderzoek. De 3e editie in 2018 zal plaatsvinden op 8 Juni.
18 juni werd de stofwisseltour gereden, een fietstocht om aandacht te
vragen voor stofwisselingsziekten. Tom de Koning, kinderarts
metabole stoornissen en mede-oprichter van dit initiatief, reed mee.
Een uitgebreid verslag hiervan werd uitgezonden op NPO1.
Op zaterdag 7 oktober vond de Jan Lammers Zeldzame Ziekten Fonds
Rally plaats. Dit jaar werd geld gedoneerd voor het onderzoek naar
de behandeling van PKAN (pantokinase-geassocieerde
neurodegeneratie) voor de groep prof. Ody Sibon.
Het eerste Movement Disorders Groningen fiets evenement heeft
plaatsgevonden. Met een team van 7 fietsers werd de Bauke Mollema
tocht gefietst

Ook waren er weer veel studenten actief en zijn er meerdere etalage assistenten in de groep actief
geweest: Anne Waalkens (UMCG), Rick Brandsma (UMCG), Bianca Stelten (Canisius ziekenhuis in
Nijmegen), Annebet van der Meulen (UMCG) en Kiki Post (UMCG). Rodi Zutt was dit jaar fellow
bewegingsstoornissen en heeft aansluitend een mooie baan in het HAGA ziekenhuis in Den Haag
gekregen. We hebben de eerste fellow van officiële Host-site voor het European MDS Trainee Grant
Programma, Ramona Valente, neuroloog uit Litouwen, op bezoek gehad.
Kortom, het was een prima jaar en we kijken uit naar 2018!

Namens het BWS team: Marina de Koning-Tijssen, Teus van Laar en Tom de Koning
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