
RegMed XB 2022 Annual Meeting 6-7 July 2022 Page 1/2 
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Eindhoven 

Frederiklaan 10A 5616NH 
Eindhoven 

 

 

REGENERATIVE MEDICINE CROSSING BORDERS 

 
  
 
 
 
 
 
 

Woensdag 6 Juli 2022  
  
     

11:45 -12:15 Registratie en lunch  
 
12:15- 13:45  RegMed XB Diabetes Publiekssessie 
 
Onderzoekers maken met stamcellen een nieuwe alvleesklier voor mensen met diabetes type 1. Meer weten? 
Op woensdag 6 juli organiseert het Diabetes Fonds samen met RegMed XB een publieksbijeenkomst in 
Eindhoven. 
 
RegMed XB is een samenwerking van gezondheidsfondsen, universiteiten en bedrijven gericht op nieuwe 
behandelingen voor genezing van chronische ziektes. In het diabetes onderzoek werken ze samen aan het 
kweken van bètacellen en het implanteren bij mensen. In één middag wordt u bijgepraat over de laatste stand 
van zaken hierover. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, maar inschrijving is verplicht en kan tot 15 juni. 
Er is beperkt plaats, dus wees er snel bij!  
 
Locatie: Philips Stadion Eindhoven 
Datum: woensdag 6 juli 
Tijd: 12:15 tot 13:45 uur 
Aanmelden: https://regmedxb.com/6juli2022 
 
Sprekers 
Eelco de Koning is professor diabetologie en gespecialiseerd in transplanteren van eilandjes met insuline 
producerende cellen. Op dit moment komen die eilandjes van overleden orgaandonoren. Om deze behandeling 
voor meer mensen beschikbaar te maken is hij op zoek naar manieren om op grote schaal nieuwe insuline 
producerende cellen te maken. 
Aart van Apeldoorn is hoofdonderzoeker en gespecialiseerd in het gebruik van biomaterialen voor toepassing bij 
mensen. Hij is op zoek naar oplossingen waarmee nieuwe cellen en weefsels vitaal blijven en zo goed mogelijk 
hun werk kunnen doen in het lichaam. 
Rens Vandeberg is manager Kennis & Innovatie en adjunct-directeur van het Diabetes Fonds. Hij probeert de 
juiste mensen bij elkaar te brengen om samen te werken aan oplossingen die relevant zijn voor mensen met 
diabetes. 
Onder leiding van Rens Vandeberg gaan Eelco de Koning en Aart van Apeldoorn met elkaar in gesprek over de 
mogelijkheden van een nieuwe behandeling voor mensen met diabetes type 1. Hoe kunnen ze elkaar daarbij 
helpen en wat hebben ze van elkaar nodig? 
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This meeting is sponsored in part by: 
 

 
 

 

RegMed XB thanks all its supporters: 

 

 

 

 


