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“Als je snel wilt gaan, ga alleen
Als je ver wilt komen, doe het samen”

Uitnodiging
Afscheidssymposium en receptie
Peter Vijverberg, Uroloog
Vrijdag 8 maart 2019

ST. ANTONIUS | ZIEKENHUIS | RESEARCH & DEVELOPMENT | ACADEMIE

De Raad van Bestuur en het Stafbestuur van het St. Antonius Ziekenhuis hebben
het genoegen u uit te nodigen voor een afscheidssymposium met aansluitend
een receptie ter gelegenheid van het afscheid van:

Programma

Peter Vijverberg, Uroloog
die vanaf 1 januari 1991 aan het ziekenhuis is verbonden en per
1 maart 2019 zijn werkzaamheden neerlegt.

Datum:
Locatie:

Vrijdag 8 maart 2019
Auditorium St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein

14.00 uur

Ontvangst met een hapje en een drankje

15.00 uur

Welkom en opening
Sandrine van Selm , uroloog maatschap Urologen voor U

15.10 uur

Een enerverende opleiding door de jaren heen
Theo M. de Reijke , uroloog Amsterdam Universitair Medisch Centrum

15.30 uur

Urologie: toen, nu en in de toekomst
Harm van Melick , uroloog maatschap Urologen voor U

15.50 uur

Het ziekenhuis door de jaren heen
Douwe Biesma , voorzitter raad van bestuur St. Antonius Ziekenhuis

16.10 uur

Dierbare collega’s
Patrick van Veen , gedragsbioloog

17.00 uur

Afsluiting

Aansluitend Receptie
Personeelsrestaurant “Zuster”, 1e verdieping

Adres
Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein

Het wetenschappelijk programma is door de NVU geaccrediteerd met
2 punten.

Routebeschijving

In verband met een beperkt aantal plaatsen, graag aanmelden voor het
symposium via: urologie@antoniusziekenhuis.nl
Aanmelden voor de receptie is niet nodig.

Vanaf de A2 (vanuit Amsterdam/Den Bosch) neemt u afslag Nieuwegein [9]. U volgt
hierna de ANWB-borden met ‘Centrum/St. Antonius’. Kies in uw routeplanner voor
‘Doorslag’ als eindbestemming.
Vanaf de A12 (vanuit Arnhem/Den Haag/Rotterdam) op Ring Zuid neemt u afslag
Nieuwegein [16]. U volgt hierna de ANWB-borden met ‘Centrum/
St. Antonius’. Kies in uw routeplanner voor ‘Doorslag’ als eindbestemming.

