Uitnodiging

Op 1 maart 2018 zal onze zeer gewaardeerde collega, Els Pieper, het UMCG verlaten. In de afgelopen
28 jaar is zij werkzaam geweest in het UMCG, waar zij aan de basis stond van enkele cardiologische
ontwikkelingen die heden ten dage onmisbaar zijn gebleken. Zo stond zij aan de wieg van de zorg
voor volwassen patiënten met een aangeboren hartafwijking. Mede dankzij haar inzet is een
optimale behandeling en begeleiding van deze patiënten in het Centrum voor Congenitale
Hartafwijkingen Groningen mogelijk geworden. Ook heeft zij haar sporen verdiend in de zorg voor
zwangeren met een hartafwijking. Haar kennis op dit gebied is internationaal erkend. En natuurlijk
hebben velen van u de basisprincipes van de echocardiografie onderwezen gekregen door Els tijdens
een van de Groningse echocursussen die zij in de afgelopen 25 jaar heeft gegeven. Els verdwijnt niet
uit de cardiologie in Nederland, zij zal o.a. actief blijven op het gebied van het echocardiografie
onderwijs. Als directe collega’s in het UMCG zullen we haar vanzelfsprekend missen, maar natuurlijk
zullen we dit afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan!
U bent dan ook van harte uitgenodigd voor het afscheidssymposium op vrijdagmiddag 16 februari
2018, getiteld “Back & To the future”. Wij stellen het op prijs als u uw komst kenbaar maakt via ons
secretariaat: afscheidElsPieper@thorax.umcg.nl

Met vriendelijke groet,
Elke Hoendermis en Joost van Melle

Programma
13.30 – 14.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

14.00 – 14.15 uur

Opening (Dr. Elke Hoendermis & Dr. Joost van Melle, cardiologen UMCG)

14.15 – 14.40 uur

Congenitale cardiologie in NL (Professor dr. Barbara Mulder, cardioloog AMC)

14.40 – 15.20 uur

Rapid fire presentaties door voormalige promovendi op het gebied van
zwangerschap en hartafwijkingen

15.20 – 15.40 uur

Casus: Samenwerking met een academisch centrum (Jan van Wijngaarden)

15.40 – 16.10 uur

Pauze

16.10 – 16.30 uur

De grote echo show (Dr Berto Bouma, cardioloog AMC)

16.30 – 17.00 uur

Afscheidspresentatie: Back & To the future (Dr Els Pieper, cardioloog UMCG)

17.00 – 18.00 uur

Borrel
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