Tweede Europese poliocongres vindt plaats in Amsterdam
‘Post-Polio Syndrome - A condition without boundaries’
Van 25 tot en met 27 juni 2014 wordt in Amsterdam het tweede Europese poliocongres
georganiseerd met als titel: ‘Post-Polio Syndrome - A condition without boundaries’. Als partner
van het AMC is het Prinses Beatrix Spierfonds betrokken bij dit congres. Het fonds heeft in het
verleden een grote rol gespeeld bij de bestrijding van polio en financiert ook nu nog
wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van deze ziekte. Het congres omvat het hele
spectrum van de gezondheidszorgaspecten voor de ooit zo gevreesde aandoening ‘polio’. Het
samenbrengen hiervan in één congres is uniek.
Op het congres worden zo’n 400 internationale deelnemers verwacht, waaronder revalidatieartsen,
neurologen, fysiotherapeuten, onderzoekers en patiënten. Het is uniek dat een dergelijk congres zich
richt op zowel behandelaars als patiënten.
Verschillende gezaghebbende wetenschappers op het gebied van Post-Polio Syndrome (PPS) zullen
spreken, zoals prof. dr. Frans Nollet en prof. dr. Marianne de Visser, hoogleraar neurologie in het
AMC. Verder zijn er speciale sessies en workshops voor PPS-patiënten met informatie over
onderzoeksresultaten en klinische zorg.
Doel
Het doel van het tweede Europese poliocongres is kennisuitwisseling om de zorg voor de gevolgen
van polio en het postpoliosyndroom wereldwijd te verbeteren en de aandacht te blijven vestigen op
het belang van uitroeiing van het poliovirus.
Het congres streeft naar kennisoverdracht over deze aspecten en het tot stand brengen van
wereldwijde samenwerkingsverbanden. Een ander doel is het stimuleren van onderzoek naar de
behandeling van poliogevolgen en het postpoliosyndroom.
Extreem besmettelijk
Het gevaar voor nieuwe uitbraken buiten de laatste drie landen waar polio nog endemisch voorkomt,
blijft groot door herintroductie van het poliovirus. Dit kan gebeuren indien de vaccinatiegraad zakt
door oorlogen, zoals in Syrië, of door minder effectieve campagnes door aanslagen op
vaccinatieteams, zoals recent in Pakistan. Ook Nederland loopt onverminderd risico op nieuwe
uitbraken indien het virus in aanraking komt met niet-ingeënte personen. “Polio is extreem
besmettelijk. Één persoon in een vliegtuig die het virus zonder symptomen mee draagt kan genoeg
zijn voor een uitbraak. Daarom is het zaak dat de aandacht voor deze ziekte niet verslapt.” aldus
Prof.dr. Nollet.
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl
www.polioconference.com
Noot voor de redactie: Voor meer informatie over het Prinses Beatrix Spierfonds, hoge resolutie
beeldmateriaal, interviewaanvragen met diverse woordvoerders of het bijwonen van het
poliocongres kunt u contact opnemen met de PR adviseur van Prinses Beatrix Spierfonds, Olivia M.C.
Smulders via olivia@omcworks.nl of via 06-29344552 of met de afdeling communicatie van het AMC
020-5662421.
Over Polio
Polio is een infectie die wordt veroorzaakt door het poliovirus. De ziekte verloopt meestal zonder
symptomen of in de vorm van lichte, griepachtige verschijnselen. Bij 1% van de patiënten tast het
virus de motorische cellen in het ruggenmerg aan, waardoor verlammingsverschijnselen optreden. In
1956 maakt een polio-epidemie in Nederland meer dan 2000 slachtoffers. Dat was de directe
aanleiding voor de oprichting van wat nu het Prinses Beatrix Spierfonds is. Prinses Beatrix is sinds
1957 beschermvrouwe van het fonds.

