
Programma

Registratie & Lunch

Welkom

Prof.dr. Martina Cornel

Belang van het ervaringsperspectief bij reproductieve screening

Drs. Elsbeth van Vliet, VSOP

Behandelbare aandoeningen kort na de geboorte: z.s.m. een 

diagnose!

Prof.dr. Clara van Karnebeek, Radboudumc

Hoe de zwangere te begeleiden in het woud van prenatale  

screeningen en diagnostiek. Blik op de toekomst

Prof.dr. Mireille Bekker, UMC Utrecht

Burger- en patiëntenparticipatie bij onderzoek: hoe doe je dat?

Prof.dr. Jacqueline Broerse, VU Amsterdam

Afsluiting

Prof.dr. Martina Cornel

Koffie & thee

Oratie: ZEKER WETEN?!

Prof.dr. Lidewij Henneman

12:15 uur

13:00 uur

13:10 uur

13:30 uur

13:55 uur

14:20 uur

14:50 uur

15:00 uur

15:45 uur

Symposium 

Screening rond Zwangerschap en Geboorte
ter gelegenheid van de oratie van prof.dr. L. Henneman

donderdag 14 oktober 2021



Lidewij Henneman, benoemd tot hoogleraar Patiëntenperspectief bij de 

ontwikkeling van genetische testen rondom zwangerschap en geboorte, hoopt 

haar ambt te aanvaarden met het uitspreken van de rede om 15.45 uur precies, 

in de aula van de Vrije Universiteit. 

Vanwege de geldende maatregelen is er vooralsnog een maximaal aantal mensen 

dat fysiek aanwezig kan zijn bij het symposium, de oratie en de receptie na 

afloop. Wij ontvangen daarom graag uw aanmelding en voorkeur via de 

bijgevoegde link: 

https://amsterdamumc.org/web/en/research/institutes/amsterdam-

reproduction-development/events/2021/registration-inaugural-lecture-lidewij-

henneman-symposium.htm

De oratie is tevens online te volgen via 

http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice

Het symposium is desgewenst online te volgen, u ontvangt daarvoor bij 

aanmelding een link. 

Lidewij wenst geen cadeaus maar stelt een donatie aan de Nederlandse Cystic

Fibrosis Stichting (NCFS) zeer op prijs. U kunt dat doen door een bedrag over te 

maken aan de NCFS via: https://nederlandse-cystic-fibrosis-

stichting.kentaa.com/actie/lidewij-henneman

Locaties: 

Symposium: Auditorium, Hoofdgebouw Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105 

Amsterdam.

Oratie: Aula, Hoofdgebouw Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, Amsterdam.

Openbare parkeerruimte rondom de Vrije Universiteit (1081 HV) is aanwezig. De 

parkeerduur is beperkt tot maximaal 3 uur (behalve in parkeergarages bijv. P3 

VU). De VU is te bereiken met het openbaar vervoer: trams 5 en 6 en bus 55. 

Vanaf Station Amsterdam Zuid is het tien minuten lopen.

Contact mail: oratie.henneman@amsterdamumc.nl

Informatie & aanmelden
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