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 ‘40 jaar waarnemen’

Op vrijdagmiddag  6 december 2019 organiseren wij een symposium 

ter gelegenheid van de pensionering van Theo Kok, radioloog in het 

UMCG.

Theo is sinds 1 mei 1987 werkzaam in het UMCG met als 

aandachtsgebieden: kinderradiologie, mammaradiologie en abdominale 

radiologie met speciale aandacht voor de echografie. Zijn laatste 

werkdag is 14 oktober 2019.

In 1996 heeft Theo op 43-jarige leeftijd zijn eerste jeugdvoetbalwedstrijd 

gefloten. 

Wij nodigen u hierbij van harte uit voor het symposium en de receptie. 

Graag tot ziens op 6 december.

Namens het organiserend comité,

Jan Pieter Pennings 

Stephanie Schouwenburg- Stoppels



 13.30 uur Ontvangst met koffie en thee (Blauwe Patio)               

 14.00 uur Opening en inleiding (Blauwe Zaal) 
  drs. J.P. Pennings, radioloog UMCG 

 14.15 uur ‘Illusie binnen de beeldvorming’ 
  drs. H. Knoppel- Lindmäe, radioloog WZA                                

 14.35 uur ‘Creatief met geluid; de veranderende rol van de laborant’ 
   J.K. Visscher, echolaborant UMCG                                                     

 15.00 uur ‘Mammografische screening; wat je kan meten kan je verbeteren’ 
  Prof. dr. G.J. den Heeten, radioloog AMC                                             

 15.20 uur Korte pauze met koffie, thee en frisdrank (Blauwe Patio)

 15.40 uur ‘Beter het licht zien in de oncologie dankzij de radiologie’ 
  Prof. dr. E.G.E. de Vries, medisch oncoloog UMCG              

 16.00 uur ‘Doen wij niet teveel aan diagnostiek?’  
  dr. T.C. Kwee, radioloog UMCG   

 16.25 uur ‘Werken met een VAR’ 
  J. Kamphuis, voetbalscheidsrechter KNVB                                        

 16.45 uur ‘Before I  Go’

 17.15 uur Sluiting door drs. J.P. Pennings, radioloog UMCG 

 17.30 - 19.00 uur Receptie (Blauwe Patio)

   Het symposium programma wordt muzikaal danwel met zang omlijst door 
Arnold Veeman, Cees ten Berge en Hanneke Tichelaar.

PROGRAMMA afscheidssymposium 
Theo Kok ‘40 jaar waarnemen’



Aanmelding 

In verband met de voorbereidingen,  

kunt u zich uiterlijk tot 15 november 2019 

aanmelden voor het symposium door hier 

te klikken en vervolgens de gevraagde 

gegevens in te vullen. 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie

Het symposium is in de Blauwe Zaal. 

De ontvangst en de receptie vinden plaats in 

de Blauwe Patio. In het UMCG  

kunt u de interne bewegwijzering volgen.

Boek 

Na afloop kunt u een boek meenemen als 

herinnering aan deze middag. Mocht u niet in 

de gelegenheid zijn en wilt u alsnog een boek 

ontvangen, laat het ons dan weten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Stephanie Schouwenburg- 

Stoppels, secretaresse Radiologie, Medical 

Imaging Center via telefoon (050) 361 42 63 of 

e-mail s.l.h.schouwenburg@umcg.nl

Accreditatie

Voor dit symposium is accreditatie 

aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging 

voor Radiologie.

Cadeau(tip)

Theo zijn grootste cadeau is dat u aanwezig 

bent.

Vervoer / parkeren  

De bereikbaarheid van het UMCG wisselt 

daarom verwijzen we u naar de website voor 

de actuele informatie omtrent bereikbaarheid 

en parkeren: www.parkeren.umcg.nl

Praktische informatie

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Paginas/Aanmelden-afscheidssymposium-Theo-Kok.aspx

