Symposium: Carrièreperspectieven
voor junior epidemiologen
Wanneer?

Vrijdag 15 oktober, van 17:00 tot 19:00

Waar?

Dudok in het park, Rotterdam

Registratie deadline? Dinsdag 12 oktober

We nodigen alle junior epidemiologen (master studenten, PhD kandidaten,
postdocs en alle andere geïnteresseerden in epidemiologie) om deel te nemen
aan dit interactieve symposium op vrijdag 15 oktober. Tijdens dit fysieke
symposium krijgen deelnemers uitgebreid de kans om de
carrièremogelijkheden als epidemioloog te verkennen en hun netwerk te
vergroten. Daarna volgt een aansluitende borrel!
Zorg ervoor dat je je op tijd aanmeldt door een e-mail te sturen naar:
secretariaat@epidemiologie.nl
Geef ook je 3 voorkeuren door voor de interactieve sessies!

Carrièreperspectieven voor junior epidemiologen!
Academie, gemeente, bedrijfsleven, praktijk of heel iets anders. Weet jij wat de volgende stap
gaat zijn in je epi-carrière? Ken je alle mogelijkheden? Tijdens het symposium zullen de volgende
sprekers reflecteren op hun loopbaan:
Anne Meerdink werkt als epidemioloog bij de GGD onder meer aan de opzet, uitvoer en analyse
van de Gezondheidsmonitors Jeugd, Volwassenen en Ouderen. Tevens heeft ze zeer uitgebreide
ervaring met verschillende projecten bij de GGD, zoals enkele panelonderzoeken en de
doorontwikkeling van www.brabantscan.nl.
Annick Lenglet werkt als epidemioloog bij Artsen Zonder Grenzen. Sinds de coronacrisis is zij
betrokken bij het opzetten van een internationaal surveillancesysteem voor COVID-19 patiënten.
Daarnaast is zij onder andere werkzaam geweest bij de WHO en het European Centre for
Disease Prevention and Control (ECDC).
Harald Miedema is lector Arbeid en Gezondheid aan de Hogeschool Rotterdam, waar hij zich
voornamelijk richt op arbeidsbeperkingen ten gevolge van chronische aandoeningen. Deze
aanstelling combineert hij met een functie als medisch adviseur bij Zorginstituut Nederland.
Linda Hengeveld is wetenschappelijk secretaris van de Gezondheidsraad en is gepromoveerd
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is hierbij gespecialiseerd in de rol van voeding in de
gezondheid.
Sharon Koenen is principal consultant bij Vintura en heeft een adviserende rol bij projecten in
de zorg en in de farmaceutische industrie. Ze heeft een brede achtergrond in epidemiologie en
public health en heeft eerder gewerkt bij de WHO en de Boston Consulting Group.

Programma

Details

Vrijdag 15 oktober

Locatie

Dudok in het park
Baden Powelllaan 12
3016 GJ Rotterdam

Taal

Nederlands

Registratie

Deadline: 12 oktober 2021
Zorg ervoor dat je je op tijd aanmeldt door een e-mail te sturen
naar: secretariaat@epidemiologie.nl

Introductie
17:00-17:05
17:05-17:25

Welkom
Korte carrière pitch van iedere spreker

1e ronde
17:25-17:45

Ronde 1 – Inspiratie sessie met favoriete spreker

2e ronde
17:45-18:05

Ronde 2 – Inspiratie sessie met favoriete spreker

Plenaire afsluiting
18:05-18:25
Plenaire discussie en afsluiting
Borrel
18:25-19:00

Borrel

Tijdens de twee inspiratiesessies delen we iedereen op in
kleinere groepen. Graag ontvangen we vooraf 3 voorkeuren
zodat we iedereen kunnen indelen bij een spreker naar keuze.
Kosten

10 euro voor VvE-leden en 15 euro voor niet-VvE leden

Information

Heb je vragen? Je kunt ons per e-mail bereiken:
Mirte Boelens
m.boelens.1@erasmusmc.nl
Frank Wolters
f.j.wolters@erasmusmc.nl
Carel-Peter van Erpecum
c.p.l.van.erpecum@umcg.nl

De VvE Werkgroep Junior Epidemiologen,
Mirte Boelens (Erasmus MC)
Frank Wolters (Erasmus MC)
Carel-Peter van Erpecum (UMC Groningen)
Hayat Bentouhami (Universiteit van Antwerpen)
Dana Moldovanu (Erasmus MC)

