
André Van Baeveghem <andre.vanbaeveghem@gmail.com>

Re: avondcolloquiuim 16.2.2022 
1 bericht

Schoentjes Eric <Eric.Schoentjes@uzgent.be> 10 februari 2022 om 14:17
Aan: "alumni.geneeskunde" <alumni.geneeskunde@ugent.be>, Frederik De Witte <Frederik.DeWitte@ugent.be>
Cc: Eric Schoentjes <Eric.Schoentjes@ugent.be>

Geachte,

Ik beschik niet over een Powerpoitpresentatie maar wel over een online Prezi Presentatie.

De link hiervoor vindt u hieronder.

https://prezi.com/view/aSl7GzIX9FqL5jgwBC0z/

Puber(s zijn van alle)tijden by Eric
Schoentjes on Prezi Next
prezi.com

Puber(s zijn van alle)tijden De ontwikkeling van hun
"Hersenen" Om een ei te leggen moet je het nest
durven verlaten. "Omgeving X Genen" akkoord, maar
Toeval speelt ook mee. Om een kuiken te broeden heb
je een goed nest nodig. Dr. Eric Schoentjes, Afdeling

met vriendelijke groet,

Dr. Eric Schoentjes

Van: Eric Schoentjes <Eric.Schoentjes@UGent.be> 
Verzonden: donderdag 10 februari 2022 8:52 
Aan: Schoentjes Eric 
CC: eric.schoentjes@gmail.com 
Onderwerp: Fw: avondcolloquiuim 16.2.2022
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From: Alumni Geneeskunde <alumni.geneeskunde@ugent.be> 
Sent: 03 February 2022 10:25 
To: De Waele Kathleen <kathleen.dewaele@uzgent.be>; Eric Schoentjes <Eric.Schoentjes@UGent.be>; Wim
Beyers <Wim.Beyers@UGent.be>
Cc: jean.deschepper@uzgent.be <jean.deschepper@uzgent.be>; Marc Van De Pu�e
<mvandeputte@skynet.be>; Frederik De Wi�e <Frederik.DeWi�e@UGent.be> 
Subject: avondcolloquiuim 16.2.2022
 

Aan de Professoren en Dokters Kathleen De Waele, Eric Schoentjes, Wim Beyers, Jean De
Schepper, Marc Van De Putte,

 

cc. dhr. Frederik De Witte

 

 

Geachte Collega,

 

   U hebt uw medewerking toegezegd aan het avondcolloquium “De puberteit: fysieke en
psychologische aspecten” (zie programma hieronder) van woensdag 16 februari 2022.

 

   Het colloquium zal doorgaan in auditorium E (blok B – UZ Gent – ingang 32) en zowel fysieke
als online deelname zal mogelijk zijn. De voordrachten zullen vanuit het auditorium gestreamd
worden naar de online toehoorders. De streaming gebeurt thans met het ZOOM platform en
vanuit een gerenoveerd auditorium, twee redenen om u te verzoeken een 10tal minuten eerder
in het auditorium te arriveren om u toe te laten indien nodig kennis te maken met de
vernieuwingen.

 

   Mogen wij alle sprekers vragen ons uiterlijk dinsdag 15 februari a.s. hun definitieve
presentatie in powerpoint door te sturen naar alumni.geneeskunde@ugent.be en
frederik.dewitte@ugent.be zodat deze op voorhand op de pc in het auditorium kan
geïnstalleerd worden. Gelieve veiligheidshalve toch een USB stick met uw presentatie ter
beschikking aub als u komt.

 

   Alle presentaties dienen te gebeuren met de computer uit het auditorium, de persoonlijke
computer van de sprekers kan niet gebruikt worden !

 

   Van harte dank bij voorbaat en vriendelijke groet,
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Ereprof. dr. Antony Verbaeys, secretaris

Operationeel Beheerder

Alumni Geneeskunde Universiteit Gent vzw

======================================

 

woensdag 16 februari 2022 aud. E - ingang 32 – UZ Gent 20.30-22.30

 

DE PUBERTEIT: FYSIEKE EN PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN

 

Moderators: Prof. dr. Jean De Schepper – Dr. Marc Van De Putte

 

20.30  Timing en trends in de fysieke ontwikkeling: Dr. Kathleen De Waele

21.00   De ontwikkeling van de hersenen: Dr. Eric Schoentjes

21.30   De psychologische ontwikkeling: Prof. dr. Wim Beyers

 

=================================================

 

Alumni Geneeskunde Universiteit Gent vzw 
zetel: De Pintelaan 185 – Blok B – 2e verdieping – 9000 Gent 
post: C. Heymanslaan 10 – Blok B – 2e verdieping – 9000 Gent 
ondernemingsnummer: 0630.713.695 
RPR: Gent, afdeling Gent 
tel: 09/332.28.98    
e-mail: alumni.geneeskunde@ugent.be 
web : www.ugent.be/ge/oudstudenten 
  
Disclaimer 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door A.G.U.G. vzw voor ledenbeheer, boekhouding en organisa�e van de ac�viteiten obv de contractuele
rela�e als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze nieuwsbrieven, berichten en ac�viteiten (direct marke�ng) obv ons
gerechtvaardigd belang volgende uit ons maatschappelijk doel, ar�kel 3 §1 van onze statuten: 1) De onderlinge betrekkingen der oud-studenten
artsen en artsen-specialisten van de Faculteit Geneeskunde &  Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent te versterken; 2) De banden
tussen oud-studenten en professoren onderhouden; 3) De wetenschappelijke kennis van de oud-studenten te bevorderen in de zin van het
voortgezet onderwijs o.a. door organisa�e van navorming; 4) Nu�ge inlich�ngen mee te delen aan haar leden; 5)De Faculteit Geneeskunde &
Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent moreel te steunen. » Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct
marke�ng, volstaat het ons dat mee te delen op alumni.geneeskunde @ugent.be. Via dat adres kan u ook al�jd vragen welke gegevens wij over u
verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze te verwijderen of over te dragen (behoudens in die gevallen waarbij wij gebonden zijn
door een we�elijke bewaarplicht). U kan via dit mailadres onze uitgebreide Privacyverklaring aanvragen.

mailto:alumni.geneeskunde@ugent.be
http://www.ugent.be/ge/oudstudenten
mailto:dentalumni@ugent.be


e-mail disclaimer : https://www.uzgent.be/e-maildisclaimer
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