CWZ Wetenschapsavond
Uitnodiging
1 april 2020
17.15 - 21.00 uur
CWZ Hoofdgebouw, Auditorium
Op woensdag 1 april 2020 vindt de CWZ Wetenschapsavond plaats in het Auditorium
van CWZ.
Alle CWZ-medewerkers met belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek zijn van
harte welkom om deze avond bij te wonen. Accreditatie is aangevraagd voor medisch
specialisten en verpleegkundig specialisten. Meld je aan door vóór 24 maart een mail
te sturen naar RSO@cwz.nl, onder vermelding van je naam, afdeling en BIG-nummer
voor accreditatie.
Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met het Research
Support Office (RSO): RSO@cwz.nl of tel. 7110 of 7759.
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Gastspreker: Egge van der Poel
Egge van der Poel is expert op het
gebied van Big Data in de
gezondheidszorg. Hij is gepromoveerd
in de experimentele deeltjesfysica
(superkleine elementaire deeltjes) met
daarnaast een Bachelor als filosoof. Hij
zocht en vond het Higgs-deeltje in de
deeltjesversneller van CERN in Genève.
Inmiddels is hij al enkele jaren
werkzaam als Data Scientist en
veelgevraagd spreker op het thema Big
Data.

Hoogleraar CWZ: Andreas Voss
Andreas is arts-microbioloog in het CWZ en
hoogleraar Infectiepreventie aan het
Radboudumc. Hij is in Duitsland (antibioticaprofylaxe in de gynaecologie) en Nederland
(epidemiologie van invasieve Candida
infecties) gepromoveerd. Zijn onderzoek is
gericht op de verbetering van infectiepreventie en/of het veranderen van gedrag
m.b.t. infectiepreventie in ziekenhuizen. Hij
noemt het: vooral pragmatisch, toegepast, en
opportunistisch.
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Programma
17.15 uur

Inloop

17.30 – 17.40 uur

Opening door Sander Koëter

17.40 – 18.30 uur

Presentaties kandidaten Wetenschapsprijs 2020
Leonie Exterkate Performance of 18F-PSMA-1007 PET/CT for
the detection and localization of primary prostate cancer
related to preoperative mpMRI findings and radical
prostatectomy specimen (PEEP study)
Joris Bulte Accelerated Tissue Processing With Minimal
Formalin Fixation Time for 9-Gauge Vacuum-Assisted Breast
Biopsy Specimens.
Lotte Hamel The Triple M TRIAL: Mifepristone and misoprostol
versus misoprostol alone for uterine evacuation after early
pregnancy failure: a randomized double blind placebo
controlled comparison

18.30 – 18.40 uur

Prof. dr. Andreas Voss, arts-microbioloog
Ig Nobel 2019

18.40 – 19.00 uur

Pitches kandidaten Aanmoedigingsprijs 2020
Roderick van den Oudenalder Same day estrogen,
progesterone and HER2neu receptor assessment in breast
cancer diagnosis using Core Wash Cytology
Diederick Duijvesz Ureterorenoscopic (URS) procedures for
urolithiasis: technical aspects, patient-reported outcomes and
costs
Anouk Bressers en Suzanne Peelen De patient centraal bij de
Verpleegkundige overdracht.
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Lucia uit het Broek Interventions used by surgical ward nurses
when worried, based on professional intuituin, about a
patient’s clinical condition.
Anusha van Samkar Hypointensity of the basal ganglia in
adults with GLUT1 deficiency syndrome: a novel MRI finding
Ruben Scholten Preventie van periprothetische infecties in de
Orthopedie
19.00 – 19.40 uur

Pauze met broodjesbuffet

19.40 – 19.50 uur

Luuk van den Bersselaar, PhD junior research grant
Muscle breakdown by anaesthetics and exercise

19.50 – 20.10 uur

Dr. Barbara Nolens, gynaecoloog
Reintroduction of vacuum extraction in a tertiary referral
hospital in Uganda

20.10 – 20.50 uur

Dr. Ir. Egge van der Poel, clinical data scientist
Hoe Big Data de zorg ongelijker maakt – en waarom dat goed
is.

20.50 uur

Uitreiking CWZ Wetenschapsprijs, Publieksprijs en
Aanmoedigingsprijs 2020

21.00 uur

Afsluiting en borrel

