
Uitnodiging

Voor het bijwonen van de openbare verdediging van mijn 

proefschrift.

‘From surgical waste to medical products’.

Dinsdag 7 juni 2022 Presentatie 12:00 uur Verdediging 12:30 uur

Senaatszaal Aula TU Delft Mekelweg 5, Delft

U kunt de verdediging tevens v

Paranimfen

Mareille van Wijk & Jaap van Oord. 

RSVP indien je een link wilt ontvangen om het digitaal bij te

wonen (b.j.vanstraten@tudelft.nl).

Het proefschrift is in te zien op:

https://doi.org/10.4233/uuid:5fb99bbc-f0c2-4864-b9bf-

f7c222631d59

(pdf onderaan de pagina)

Symposium ‘From surgical waste to medical products’

op woensdag 8 juni

Ter gelegenheid van de promotie vindt aansluitend op

woensdag 8 juni een symposium plaats in Sociëteit De Witte.

Het doel van dit symposium is om inzichten en kennis met

elkaar te delen op het gebied van het verduurzamen van de

zorg. Naast de functie als kennisplatform is het doel om te

verbinden. Vanuit een holistisch perspectief wordt de circulaire

zorgeconomie uitgediept.

Dit symposium wordt georganiseerd mede als ode aan een

ieder die deel heeft uitgemaakt van één van de onderzoeksteams

of ons onderzoek heeft ondersteunt.

Het symposium is opgezet als kennisnetwerk rondom

circulaire zorg tussen wetenschap, ziekenhuis, de medische

industrie en de politiek. Onder de naam ‘Circular Expertise

Exchange Group’ willen we een platform bouwen dat nieuwe-,

duurzame inzichten en expertise met elkaar deelt.

Locatie

Sociëteit De Witte

Plein 24, Den Haag

Inloop vanaf 10:00 uur

Het symposium wordt tevens digitaal uitgezonden.

RSVP Indien je aanwezig wilt zijn op het symposium of

als je een link wilt ontvangen om het digitaal bij te wonen

(b.j.vanstraten@tudelft.nl)

Organisatie van het symposium

Tim Horeman, Jeronimus van Pelt, Bart van Straten

Auto: parkeren voor de deur in Pleingarage, OV: 7 minuten lopen 

vanuit Den Haag CS, na uitgang links richting Herengracht en 

Plein, ingang De Witte in het midden van het gebouw, naast het 

Mauritshuis, met letters ‘Societeit De Witte’.

mailto:b.j.vanstraten@tudelft.nl
https://doi.org/10.4233/uuid:5fb99bbc-f0c2-4864-b9bf-f7c222631d59
mailto:b.j.vanstraten@tudelft.nl


Programma

Symposium ‘From surgical waste to medical products’

op woensdag 8 juni in Sociëteit De Witte, Den Haag

In het kader van de promotie op 7 juni wordt op woensdag 8 juni een symposium georganiseerd. Dit symposium is mede als ode aan 

een ieder die deel heeft uitgemaakt van één van de onderzoeksteams of ons onderzoek heeft ondersteunt. Het symposium is opgezet 

als kennisnetwerk tussen wetenschap, ziekenhuis, de medische industrie en de politiek. Onder de naam ‘Circular Expertise Exchange 

Group’ willen we een platform bouwen dat nieuwe circulaire en duurzame inzichten en expertise met elkaar deelt.

Datum: Woensdag 8 juni 2022

Locatie: Sociëteit De Witte, Plein 24, Den Haag

www.societeitdewitte.nl

Programma

10:00 Ontvangst met koffie (Barzaal)

Deel I

Moderator – mr. drs. Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport 2017-2020

10:30 – 10:40 Opening – de circulaire aanpak – (Pleinzaal)

10:40 – 10:55 Perspectief vanuit de biomedisch ingenieur, Prof. Dr. G. Tuijthof, Universiteit Twente

10:55 – 11:10 Perspectief vanuit de chirurg, Prof. Dr. FW Jansen, LUMC

11:10 – 11:25  Koffie

11:25 – 11:40 Perspectief vanuit het ziekenhuis, Corinne Riekwel DSMH Maasstad Ziekenhuis

11:40 – 11:55 Perspectief en duurzaamheidsuitdagingen van ziekenhuizen in low-recourse settings, 

Prof. Dr. Dankelman, TU Delft 

11:55 – 12:10 Perspectief vanuit de medische industrie, Johnson & Johnson, Marjolijn Klaver, EMEA 

Environmental Sustainability Lead

12:10 – 12:25 Perspectief vanuit productontwikkeling: De toekomst van geavanceerde 

endoscopische chirurgie; hoe zit het met het milieu?, Dr.Ir. Tim Horeman, TU Delft

12:25 – 12:40 Perspectief vanuit afvalrecycling, Frank Geelen, Renewi, Manager Product Development

12:40 – 12:55 Retrospectief 

13:00 – 14:00 Lunch

Deel II

Moderator – Dr. Jan Rutger van Zwet, Historicus 

14:00 – 15:15 Stellingen [1] & debat, tussen panel en publiek 

Panel: Prof. Dr. Maarten van der Elst, Dr.Ir. Tim Horeman

Het doel is om middels een debat een beeld te schetsen hoe we met elkaar de 

klimaatimpact kunnen verlagen, wat er momenteel in de weg staat, welke initiatieven 

we kunnen starten of op kunnen schalen, hoe we circulair productontwerp kunnen 

introduceren en welke inzichten we nog moeten creëren om een duurzamere zorg te 

realiseren en te voldoen aan de Green Deal Zorg. 

15:15 Afsluiting & borrel 

Rondleiding door Sociëteit De Witte voor gegadigden

Het doel van het symposium is om inzichten en kennis met elkaar te delen vanuit de verschillende vakgebieden. Naast de functie als 

kennisplatform is het doel om te verbinden. Vanuit een holistisch perspectief wordt de circulaire zorg uitgediept.

Organisatie:

Bart van Straten & Tim Horeman (TU Delft), Jeronimus van Pelt (visual artist)

1. Op basis van de stellingen behorende bij het proefschrift ‘From surgical waste to medical products’


