
           
 
 
   

 

 

15e Symposium en Workshop Medische Mycologie 

“Padde- of schimmelstoel ?” 

 

 
HET DERDE LUSTRUM!  Het CBD van 
Hogeschool Leiden en het Expertise-centrum 
Schimmelinfecties Radboudumc/CWZ hebben 

weer een symposium en een workshop Medische 
Mycologie georganiseerd.   Dit jaar aandacht 
voor innovatie, intoxicatie en 

behandelproblematiek. De onderwerpen zijn: 

Nuttig gebruik van mycelium. Het is 
algemeen bekend dat schimmels naast het 
veroorzaken van infecties ook heel nuttig zijn in 
onze leefomgeving. Denk aan het composteren 
van plant- en tuinafval. In het kader van 

duurzaamheid en recycling is er veel innovatie, 
waarbij ook schimmelmycelium wordt ingezet 
om gebruiksartikelen van te maken. 
Verschillende van deze artikelen zullen worden 
besproken en getoond. 

Paddestoelen eten. Er blijkt een toename aan 

het aantal voedselvergiftigingen door het eten 
van zelf geplukte paddenstoelen in Nederland. 
Met soms de dood als gevolg. Er wordt een 

overzicht gegeven van de diversiteit aan 
paddestoelen in Nederland, waarbij ook een 
aantal giftige exemplaren zullen worden 
getoond. 

Casuïstiek. Verschillende casussen worden 
behandeld.  

Kortom, weer een veelzijdig programma. We 
heten jullie dan ook van harte welkom in Leiden.              
Meld je aan! 

Datum:  
20 maart 2020 (09.30-17.00 uur)  

 
Getuigschrift:  
bewijs van deelname  

 

Niveau:  
HLO /WO  

 

Aanmelding:  
vóór 7 februari 2020 

 

Cursusgeld:  

€ 150,- alleen ochtendprogramma (incl. lunch) 

€ 350,- gehele dag 

 
Ochtendprogramma: 

Alle onderwerpen komen aan de orde tijdens de 
vier presentaties in de ochtend.  

 

Middagprogramma: 

Aan de hand van casuïstiek zullen cursisten in de 
middag door middel van een practicum kunnen 
werken aan diagnostiek van schimmelinfecties. 

Verzoek: Neem zelf labjas en boeken/tablet mee 

 

Gedetailleerde cursusinhoud op onze website: 
http://cbd.hsleiden.nl/. Hier kunt u zich digitaal 
inschrijven. 

 
Programma 20 maart 2020 

09.00-09.30 

 

Ontvangst met 
koffie/thee 

 

09.30-9.35 

 

Welkom en 
opening 

Tonny de Vos 

09.35-10.25 Schimmels en 
innovatie I 

prof. dr. Han Wösten 

Universiteit Utrecht 

10.25-11.00 

 

Schimmels en 
innovatie II  

Emma van der Leest 

Blue City lab 

11.00-11.20 Koffie  

11.20-12.00 Paddenstoelen 
mooi, maar 
niet altijd 

voor 
consumptie 

 

Henk Breij 

12.00-12.40 Casuïstiek prof. dr. Paul 
Verweij/ ing. Hein 
van der Lee 

12.40-13.30 Lunch  

 

13.30-16.15 Workshop 

Casuïstiek  

Prof. P. Verweij 
Ing. H. van der Lee 
 

Ing. M. Tehupeiory 

16.15-16.30 Evaluatie  

16.30-17.00 Afsluiting met 
drankjes 

 

 

http://cbd.hsleiden.nl/

