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   Meander 

        Wetenschapssymposium 2019 

 

 

Meander Medisch Centrum  

Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort 

Telefoon 033 - 850 50 50  

Het ziekenhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.  

Routebeschrijving: www.meandermc.nl/route 

  

 

 

 

 

 

 

 

In Meander Medisch Centrum delen we met 
elkaar de ambitie om elke dag de best mogelijke 
zorg te leveren. Iedere patiënt kan bij ons 
rekenen op klantvriendelijke, deskundige en 
betrouwbare zorg. Wij investeren voortdurend in 
de kwaliteit en deskundigheid van onze 
medewerkers en in de nieuwste apparatuur.  

Meander Medisch Centrum is een topklinisch 

opleidingsziekenhuis. We hebben medische 

opleidingen voor veel specialismen in huis en 

verrichten veel wetenschappelijk onderzoek. 

Onze zorg is hooggespecialiseerd en gebaseerd 

op de nieuwste medische inzichten. 

  

Donderdag 14 maart 2019 

16.00 – 20.00 uur 

Meander Medisch Centrum 

Maatweg 3, Amersfoort 

http://www.meandermc.nl/route


 

 

 

Op donderdag 14 maart 2019 organiseert Meander Medisch Centrum voor de 10e keer 

 het Wetenschapssymposium. Ditmaal zullen in de twee sessies de posters gepitcht worden. 

Daarnaast presenteren twee ervaren onderzoekers hun onderzoek en visie en natuurlijk is 

er weer de uitreiking van de JHFvB prijs. De samenvattingen komen in het  

symposiumnummer van het tijdschrift Wetenschap in Meander. Dit ontvangt u bij  

binnenkomst. 

Doelgroep 

Dit symposium is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers en arts-assistenten, alle 

huisartsen in de hele regio Eemland en voor alle paramedici en verpleegkundigen,  

werkzaam in Meander Medisch Centrum.  

 

Accreditatie 

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd (2 punten voor artsen/paramedici, 

 3 voor verpleegkundigen). 

Aanmelden  

Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar  

wetenschapsbureau@meandermc.nl. Vermeld daarin uw BIG-nummer voor de 

Accreditatie. Meander medewerkers kunnen zich aanmelden via Meander Talent. 

Locatie 

Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort.    

 Het symposium vindt plaats in het Auditorium en de Foyer. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over het symposium, neem dan contact op met                    
Saskia van Zoeren of ondergetekende, telefoon 033 – 8501299 of via e-mail:  
wetenschapsbureau@meandermc.nl. 
U ben van harte uitgenodigd! 
 

Met vriendelijke groet,  

namens de Symposiumcommissie, 

Pieternel Pasker, hoofd Wetenschapsbureau 

 

 

 

 

Programma Meander Wetenschapssymposium 2019 

15.45 uur Ontvangst met koffie en thee  

Sessie 1 
16.00 uur  
      Opening door Hilde Dijstelbloem, lid Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum 

16.10 uur 

Posterpresentatoren – Posterpitches 

16.35 uur 

Haiko Bloemendal – Onderzoek Prijswinnaar 2018 en uitreiking J.H.F. van Brunswijk 

prijs 

17.00 – 17.20 uur Pauze met kleine snack 

Sessie 2 
17.20 uur  

Posterpresentatoren - Posterpitches                                                

18.00 uur  
       Jurjaan Snelleman – Onderzoek KNO  

18.15 uur  
       Ivo Broeders – Onderzoek Chirurgie 

 

18.30 uur Posterpresentaties en buffet 

 

 19.30 uur  
        Publieksprijs stemmoment 
 
19.45 uur           
       Uitreiking wetenschapsprijs en publieksprijs 
 
20.00 uur 
       Afsluiting door Hilde Dijstelbloem        
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