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Wetenschappelijke Vergadering van de

Nederlandse Anatomen Vereniging (NAV)
Aan de leden van de Nederlandse Anatomen Vereniging en andere belangstellenden,
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 januari 2008 organiseert de NAV haar jaarlijkse
tweedaagse wetenschappelijke vergadering. Deze vergadering wordt gehouden in het
congreshotel “De”Werelt”, Westhofflaan 2, 6740 AA Lunteren. Telefoon: 0318-484641,
fax 0318-482924.
Op vrijdag 4 januari zijn er twee symposia gepland.
10.00 u
Symposium “De rug: een last voor het leven?”
In dit symposium komen twee onderwerpen aan de orde:
1. De mechanische belasting van de wervelkolom (Prof. dr. Jaap van Dieën)
2. De mechanica van wervelfusies: experimenten in een diermodel (Dr Theo Smit)
3. Veroudering van de wervelkolom (Prof. dr. Piet Hoogland)

14.00 u
Symposium: “Het anatomisch bedrijf”
1. De snijzaal: ‘je werkt hier veilig of je werkt hier niet’ (Drs. Karel Witters)
2. Erasmus Anatomy Research Project (EARP): de snijzaal ‘s avonds het domein van
studenten? (Drs. Hilco Theeuwes)
3. Klinisch anatoom: het vak van de toekomst. (Prof. dr. Adri Gittenberger-de Groot
c.s.)
4. Het anatomisch bedrijf….hoe bedrijven wij anatomie? (Dr. Peter Gerrits)
De snijzaal staat niet meer alleen ten dienste van he pre-doctorale onderwijs. Steeds
vaker komen specialisten (in opleiding) terug naar de snijzaal. Ook de commercie zal in
de toekomst wellicht vaker een rol spelen. Hoe gaan wij om met het werk op en rond de
snijzaal onder de druk van toenemende intensiteit van het snijzaalonderwijs in een snel
veranderende onderwijskundige context. Diverse aspecten, zakelijke en minder
zakelijke, van het anatomisch bedrijf zullen daarom in dit symposium de revue
passeren. Deze en niet besproken aspecten zullen in de algemene discussie onder de
aanwezigen met Peter Gerrits als moderator aan bod kunnen komen.

Posterpresentaties: de posters hangen in principe de gehele vrijdag. Tijdens de pauze
van het middag symposium wordt ook tijd ingeruimd voor het bezichtigen van de
posters. Na 17.00u is een postersessie gepland. De presentatoren dienen dan bij hun
poster aanwezig te zijn.

Zaterdag 5 januari:
8.30 u “Bolk” voordrachten. Jonge onderzoekers die hun promotie onderzoek bijna
hebben afgerond of zeer onlangs zijn gepromoveerd kunnen meedingen naar de “Bolk
prijs” (1000 Euro) voor de beste voordracht (in het Engels).
11.30-12.30u Vrije voordrachten. Er is beperkte ruimte voor een aantal vrije
voordrachten. De eerste 4 a 5 aanmeldingen zullen worden gehonoreerd.
12.30u Algemene ledenvergadering NAV. Tijdens deze vergadering zullen ook de
winnaars van de Bolkprijs en de Carl Zeiss posterprijs worden bekend gemaakt.
Aansluitend Lunch
Zoals het een moderne vereniging betaamt zijn de inschrijfformulieren met vermelding van de
benodigde informatie, het voorlopige programma en de richtlijnen voor de Bolkprijs binnenkort
beschikbaar op de website van de anatomen vereniging: www. anatomen.nl

Abstracts indienen voor 15 november!!!!!!!
Richtlijnen voor abstracts zijn beschikbaar op de website.

