
s y m p o s i u m

leaving the lights on…
vrijdag 11 september 2015

ter gelegenheid van het afscheid van 

prof. dr. Dick Hoekstra

Afscheidssymposium
Locatie: Keuningzaal, UMCG 

Tijd: van 13.30 - 17.00 uur

Afscheidsreceptie
Locatie receptie: Lobby Onderwijsgebouw (gebouw 3219)

Tijd: van 17.00 - 18.30 uur



leaving 
the 
lights 
on…

Op 11 september 2015 neemt professor Dick Hoekstra 

afscheid als hoofd van de afdeling Celbiologie. 

Dick, geboren Fries, is vanaf 1982 werkzaam bij het 

UMCG, destijds de faculteit geneeskunde van de RUG. 

Begonnen als student Biochemie (RUG) met o.a. een 

carrière bepalend doctoraal onderzoek naar de structuur 

en functie van bacteriële membranen bij professor Bernard 

Witholt, promoveerde Dick bij professor Gerrit Scherphof 

(Laboratorium voor Fysiologische Chemie, RUG) op een 

onderzoek naar de interactie van liposomen met cellen.

In Baltimore (USA) bestudeerde hij de dynamiek van 

lipiden in biologische membranen als postdoctoraal fellow 

in het laboratorium van professor Richard Pagano. In 1982 

keerde hij terug bij de Fysiologische Chemie, waar hij een 

grote bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar het 

(celbiologisch) mechanisme van virus infecties en de rol 

van intracellulair transport van membraan vesicles tijdens 

de biogenese van membraan polariteit. 

De hieruit verkregen inzichten wist hij o.a. te implemen-

teren in onderzoek op het gebied van multiple sclerose 

en de ontwikkeling en toepassing van nanodeeltjes als 

transportmiddel voor genen en drugs. 

In 2000 was hij medeoprichter van de afdeling Celbiologie, 

waaraan hij vanaf 2001 leiding gaf en welke hij smeedde 

van een aantal individuele onderzoeksgroepen tot een 

coherente, ambitieuze en succesvolle researcheenheid, 

klaar voor de toekomst.

Wij nodigen u van harte uit voor het 

symposium en de receptie.

Met vriendelijke groet,

Dr. Wia Baron

Dr. Steven Bergink

Prof. dr. Rob C. Coppes

Dr. Pascale F. Dijkers

Dr. Ben N.G. Giepmans

Prof. dr. Sven C.D. van IJzendoorn

Prof. dr. Harm H. Kampinga

Dr. Jan Willem Kok

Dr. Muriel C. Mari

Prof. dr. Fulvio M. Reggiori

Prof. dr. Ody C.M. Sibon

Dr. Inge S.  Zuhorn 

Foto voorzijde: Aernout Steegstra



13.00  Ontvangst in de Keuningzaal

13.30  Opening

13.40   Oligodendrocytes, the myelin forming cells of the CNS: magic and 
mystery

  Prof. dr. Christiane Richter-Landsberg, University of Oldenburg,  
Department of Neuroscience, Oldenburg, Germany

14.10  Membrane fusion mediated by viral and developmental fusogens
  Prof. dr. Leonid Chernomordik, NHCID Membrane Biology, National institu-

tes of Health, Bethesda, USA

14.40  It’s always about new tools
 Prof. dr. Hidde Ploegh, MIT, Department of Biology, Cambridge, USA

15.10  Pauze 

15.40  RET – Way to go
 Dr. Jan Willem Kok, Department of Cell Biology, UMCG

16.10  Leaving the Lights On…
 Afscheidsrede prof. dr. Dick Hoekstra

16.40  Toespraak Raad van Bestuur UMCG 
 Mr. Jos Aartsen, voorzitter RvB 

16.50  Bijdrage Celbiologie

17.00  Receptie …. einde 18.30 uur

 

programma



Locatie
Het symposium vindt plaats in de Keuningzaal (gebouw 3214),  

Antonius Deusinglaan 1, UMCG.  

De receptie vindt plaats in de lobby van het onderwijsgebouw 

(gebouw 3219), Antonius Deusinglaan 1, Groningen.

Aanmelding
In verband met de voorbereidingen van het symposium   

graag uiterlijk 25 augustus 2015 aanmelden via  

e-mail: g.noppert@umcg.nl, of u aanwezig zult zijn bij:

•  het hele programma van het symposium  (13.00 - 17.00)

•  het programma van het symposium vanaf de pauze  (15.10 - 17.00)

• de receptie (17.00 - 18.30)

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  

Greetje Noppert, secretaresse Celbiologie, UMCG,  

tel. (050) 363 25 01, e-mail: g.noppert@umcg.nl

Parkeren/openbaar vervoer
U kunt de auto parkeren in Parkeergarage Noord, bereikbaar 

via de Vrydemalaan (betaald parkeren). Van daaruit volgt u de 

bewegwijzering. Parkeergarage Boterdiep (betaald parkeren) is 

op enkele minuten loopafstand van de Antonius Deusinglaan 1 

gelegen aan het Boterdiep (Ingang 1: Boterdiep 85, Groningen / 

Ingang 2: Bloemsingel 10, Groningen)

Maakt u gebruik van het openbaar vervoer dan neemt u vanaf het 

Centraal Station buslijn 4, 5, 24 of een taxi.
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