Symposium: Carrièreperspectieven
voor junior epidemiologen
Wanneer?

Donderdag 20 oktober, van 16:15 tot 18:30

Waar?

De Kargadoor, Utrecht

Registratie deadline? Vrijdag 14 oktober*

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:
Babette van Deursen werkt voor de GGD regio Utrecht als epidemioloog infectieziekten bij het
coronabedrijf en infectieziektebestrijding. Zij is verantwoordelijk voor de surveillance en
monitoring van COVID-19 en de communicatie naar management, medisch
eindverantwoordelijken en gemeentes. Verder is ze betrokken bij meerdere epidemiologische
onderzoeken. Tevens is Babette Regionaal Epidemiologie Consulent (REC) bij het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu.
Else-Mariëtte van Heijningen werkt bij Bevolkingsonderzoek Nederland als informatie analist.
Else-Mariëtte houdt zich bezig met onderwerpen rondom data- en informatievoorziening,
gericht op strategie en beleid. Zo helpt zij binnen BVO NL managers en medewerkers met het in
beeld brengen van de informatiebehoefte en het informatielandschap. Binnen de organisatie zet
zij zich in om het data gedreven werken naar een hoger niveau te brengen.
Maartje Visser is epidemioloog seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) bij het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu en werkt aan zowel de algemene surveillance van soa's in
Nederland als aan verdiepend wetenschappelijk onderzoek. Hierbij coördineert zij de nationale
dataverzameling. Daarnaast is Maartje lid van de European Centre for Disease prevention and
Control (ECDC) STI Network Coordination Committee.

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 donderdag 20 oktober. Tijdens dit fysieke
evenement krijgen deelnemers uitgebreid de kans om de
Natalie Terzikhan werkt als Manager Scientific Affairs & Rotterdam Study bij het Erasmus MC op
carrièremogelijkheden als epidemioloog te verkennen en hun netwerk te
de afdeling Epidemiologie. Hier richt zij zich op personeelsmanagement, onderwijs en
vergroten. Kosten voor VvE leden is €12,50 en voor niet leden €17,50*.
projectmanagement en is ze nauw betrokken bij het borgen van onderzoekskwaliteit en Zorg ervoor dat je je op tijd aanmeldt via deze link
Geef ook je 3 voorkeuren door voor de interactieve sessies!

Carrièreperspectieven voor junior epidemiologen!

integriteit. Tevens is Natalie eigenaar van Mandeeli en van Terzikhan Consultancy and Training
en is zij één van de coördinatoren van het joinus4health.
Thom Lysen werkt bij IQVIA Solutions als epidemiologisch consultant. Hij is werkzaam op
diverse projecten voor bedrijven (voornamelijk farmaceutisch) in binnen- en buitenland, voor de
overheid en werkt samen met artsen/onderzoekers in academische ziekenhuizen. Daarnaast is
Thom lid van de taskforce wearables van de Nederlandse vereniging voor Slaap – Waak
Onderzoek/SVNL.

* Registreren kan tot vrijdag 14 oktober. Bij annulering van deelname zullen kosten tot een week
van te voren geretourneerd worden. Registratiekosten zullen niet worden geretourneerd bij
annuleringen ontvangen later dan woensdag 12 oktober

Programma

Details

Donderdag 20 oktober

Locatie

De Kargadoor, Utrecht

Introductie
16:15-16:30
16:30-16:35
16:35-17:00
1e ronde
17:00-17:20

Taal

Nederlands

Registratie

Deadline: 14 oktober 2021
Zorg ervoor dat je je op tijd aanmeldt via deze link

Inloop
Welkom
Korte carrière pitch van iedere spreker

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

Ronde 1 – Inspiratie sessie naar keuze

2e ronde
17:20-17:40

Ronde 2 – Inspiratie sessie naar keuze

3e ronde
17:40-18:00

Ronde 3 – Inspiratie sessie naar keuze

Plenaire afsluiting en borrel
18:00-18:30
Borrel

Kosten

12,50 euro voor VvE-leden en 17,50 euro voor niet-VvE leden

Informatie

Heb je vragen? Je kunt ons per e-mail bereiken:
Pauline Croll
ph.croll@ggdzhz.nl
Inge Willemstein
inge.willemstein@rivm.nl
Dana Moldovanu
d.moldovanu@erasmusmc.nl
secretariaat@epidemiologie.nl
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Mirte Boelens (LUMC)
Inge Willemstein (RIVM)
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