
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10e Jonge Onderzoekersdag 
Nederlandse Werkgroep 
Hoofd-Hals Tumoren 
 
 
Beste collega onderzoekers, 
 
Wij nodigen u van harte uit voor de 10e  Jonge 
Onderzoekersdag van de Nederlandse Werkgroep 
Hoofd-Hals Tumoren. 
Deze dag wordt georganiseerd voor alle onderzoekers, 
arts-assistenten, specialisten en paramedici werkzaam 
binnen de hoofd-hals oncologie. 
 
Datum: 19 juni 2020 
Tijd:  9.30 – 17.30 uur 
Locatie: Groninger Museum 
  Museumeiland 1, Groningen 
  Gelegen op 200 meter van het NS station Groningen 

Gratis toegang tot het museum  
  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.soncos.org/wp-content/uploads/2018/11/Bijlage-2-20180924-Protonencentrum-HPTC.pdf&psig=AOvVaw3R2ZDpmXhdJfWD85fi2Z5i&ust=1580282550265000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiA1rPhpecCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Jonge Onderzoekersdag  
Nederlandse Werkgroep  Hoofd-
Hals Tumoren 
 
Gedurende deze dag is er voor jonge 
onderzoekers de mogelijkheid om hun 
onderzoek te presenteren en ervaringen 
met elkaar te delen.  
De presentaties zullen verdeeld worden 
tussen de verschillende betrokken 
specialismen en tussen de verschillende 
klinieken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus wees zeker van een plek 
en meld je snel aan.  

Programma 
Het programma bestaat uit presentaties 
waarin onderzoek binnen de hoofd-hals 
oncologie vanuit verschillende afdelingen 
wordt besproken. Te denken valt aan: 

 Keel- Neus- en Oorheelkunde 

 Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie 

 Medische Oncologie 

 Radiotherapie 

 Dermatologie 

 Pathologie 

 Radiologie / Nucleaire Geneeskunde 
 
9 .30  Inloop met koffie/thee 
10.00  Opening 
10.15  Presentaties 
11.15  Pauze 
11.45  Presentaties 
12.45  Lunch en vrij toegang tot 

het museum 
13.45 Presentaties 
15.00 Pauze 
16.15 Afsluiting 
 
Tot 18.30 kunt u nog gezellig napraten en 
genieten op het terras van het Mendini 
Restaurant bij het Groninger Museum, 
met een drankje en hapje.  
 

Aanvullende informatie 
Abstracts 
Abstracts kunnen tot en met 20 april 2020 
per email jod2020@kno.umcg.nl worden 
aangeleverd.  
De abstracts zijn Nederlandstalig en 
mogen maximaal 300 woorden bevatten.  
 
Uiterlijk 13 mei krijgt u te horen of u uw 
abstract is uitgekozen voor een 
presentatie.  
 
Presentaties 
De presentaties zijn in het Nederlands. 
Verdere details krijgt u per e-mail 
toegestuurd. 
 
Er zal een prijs worden uitgereikt voor de 
beste presentatie. 
 
Wij hopen vele onderzoekers, arts-
assistenten, specialisten en paramedici te 
morgen ontvangen in Groningen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Organisatie 10e Jonge Onderzoekersdag 
 
Bij vragen kan een mail gestuurd worden 
naar jod2020@kno.umcg.nl 

Aanmelden 
U kunt zich tot uiterlijk 15 mei 2020 
aanmelden voor de Jonge 
Onderzoekersdag.  
Dit kan per e-mail: 
jod2020@kno.umcg.nl 
 
Registratiekosten bedragen €30,00 en 
kan worden overgemaakt naar: 
NL31 INGB 0652 7852 12 
t.n.v. UMCG 
o.v.v. projectcode 668500 JOD2020 

mailto:jod2020@kno.umcg.nl

