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Logo Rijksuniversiteit Groningen
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Logo Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
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Logo’s in witte logobalk, 3 varianten:

Nederlandstalige uitingen: 
RUG Nederlands + UMCG afgekort

Engelstalige uitingen: 
RUG Engels + UMCG afgekort

Uitsluitend voor Engelstalige brochures en foldermateriaal 
voor gebruik buiten Nederland: 
RUG Engels + UMCG Engels voluit
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Logo’s in witte logobalk, varianten in grijswaarden:

Nederlandstalige uitingen: 
RUG Nederlands + UMCG afgekort

Engelstalige uitingen: 
RUG Engels + UMCG afgekort

Uitsluitend voor Engelstalige brochures en foldermateriaal 
voor gebruik buiten Nederland:
RUG Engels + UMCG Engels voluit
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Logo’s, diapositief:

Nederlandstalige uitingen: 
RUG Nederlands + UMCG afgekort

Engelstalige uitingen: 
RUG Engels + UMCG afgekort

Uitsluitend voor Engelstalige brochures en foldermateriaal 
voor gebruik buiten Nederland: 
RUG Engels + UMCG Engels voluit
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Er zijn acht varianten voor de RUG-UMCG logobalk. 
Deze varianten zijn gebaseerd op de DIN A formaten A6, 
A5, A4 en A3. Voor deze vier A formaten zijn staande en 
liggende logobalken gemaakt.
Het verschil tussen de varianten is de grootte van de 
logo’s in de balk. Voor kleinere uitingen is het belangrijk 
dat de logo’s niet te klein worden. In de kleinere varianten 
zijn daarom de logo’s in verhouding groter geplaatst dan 
de grotere varianten. 

A6 staand en kleiner
De staande A6 logobalk heeft een standaard formaat 
van 105 mm breed bij 19,5 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een maximale breedte van 127 mm 
vergroot worden. De staande A6 logobalk mag niet 
verkleind worden, omdat dan de logo’s te klein afgebeeld 
worden.

A5 staand
De staande A5 logobalk heeft een standaard formaat 
van 148,5 mm breed bij 27,5 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een maximale breedte van 179 mm 
vergroot worden en verkleind tot minimaal 127 mm.

A4 staand
De staande A4 logobalk heeft een standaard formaat 
van 210 mm breed bij 40 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een maximale breedte van 253,5 mm 
vergroot worden en verkleind tot minimaal 179 mm.

A3 staand en groter
De staande A3 logobalk heeft een standaard formaat 
van 297 mm breed bij 55 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een minimale breedte van 253,5 mm 
verkleind worden. Voor alle staande uitingen die breder 
zijn dan 297 mag ook de staande A3 logobalk gebruikt 
worden, bijvoorbeeld A2, A1, A0 en alle niet-standaard 
maten die daar tussen in zitten.

Logobalk, 
formaten en schaalbaarheid
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A6 liggend en kleiner
De liggende A6 logobalk heeft een standaard formaat 
van 148,5 mm breed bij 19,5 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een maximale breedte van 179 mm 
vergroot worden. De liggende A6 logobalk mag niet 
verkleind worden, omdat dan de logo’s te klein  
afgebeeld worden.

A5 liggend
De liggende A5 logobalk heeft een standaard formaat 
van 210 mm breed bij 27,5 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een maximale breedte van 253,5 mm 
vergroot worden en verkleind tot minimaal 179 mm.

A4 liggend
De liggende A4 logobalk heeft een standaard formaat 
van 297 mm breed bij 40 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een maximale breedte van 358,5 mm 
vergroot worden en verkleind tot minimaal 253,5 mm.

A3 liggend en groter
De liggende A3 logobalk heeft een standaard formaat 
van 420 mm breed bij 55 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een minimale breedte van 358,5 mm 
verkleind worden. Voor alle liggende uitingen die breder 
zijn dan 420 mag ook de liggende A3 balk gebruikt 
worden, bijvoorbeeld A2, A1, A0 en alle niet-standaard 
maten die daar tussen in zitten.
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Staande A6 logobalk
en kleiner

De staande A6 logobalk heeft een 
standaard formaat van 105 mm 
breed bij 19,5 mm hoog. Deze balk 
mag proportioneel tot een maximale 
breedte van 127 mm vergroot worden.  
De staande A6 logobalk mag niet 
verkleind worden, omdat dan de logo’s 
te klein afgebeeld worden.

A5

A6

standaard breedte 105 mm

uiterste vergroting 127 mm

staande A6 logobalk 19,5 mm
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Liggende A6 logobalk
en kleiner

De liggende A6 logobalk heeft een 
standaard formaat van 148,5 mm 
breed bij 19,5 mm hoog. Deze balk 
mag proportioneel tot een maximale 
breedte van 179 mm vergroot worden.  
De liggende A6 logobalk mag niet 
verkleind worden, omdat dan de logo’s 
te klein afgebeeld worden.

A5

A6

standaard breedte 148,5 mm

uiterste vergroting 179 mm

liggende A6 logobalk 19,5 mm
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Staande A5 logobalk

De staande A5 logobalk heeft een 
standaard formaat van 148,5 mm 
breed bij 27,5 mm hoog. Deze balk 
mag proportioneel tot een maximale 
breedte van 179 mm vergroot worden 
en verkleind tot minimaal 127 mm.

A4

A5

A6

standaard breedte 148,5 mm

uiterste vergroting 179 mm

uiterste verkleining

staande A5 logobalk

127 mm

27,5 mm



13

Liggende A5 logobalk

De liggende A5 logobalk heeft een 
standaard formaat van 210 mm breed 
bij 27,5 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een maximale breedte 
van 253,5 mm vergroot worden en 
verkleind tot minimaal 179 mm.

A4

A5

A6

standaard breedte 210 mm

uiterste vergroting 253,5 mm

uiterste verkleining

liggende A5 logobalk

179 mm

27,5 mm
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Staande A4 logobalk

De staande A4 logobalk heeft een 
standaard formaat van 210 mm 
breed bij 40 mm hoog. Deze balk 
mag proportioneel tot een maximale 
breedte van 253,5 mm vergroot 
worden en verkleind tot minimaal  
179 mm.

A3

A4

A5

standaard breedte 210 mm

uiterste vergroting 253,5 mm

uiterste verkleining

staande A4 logobalk

179 mm

40 mm
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Liggende A4 logobalk

De liggende A4 logobalk heeft een 
standaard formaat van 297 mm breed 
bij 40 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een maximale breedte 
van 358,5 mm vergroot worden en 
verkleind tot minimaal 253,5 mm.

A3

A4

A5

standaard breedte 297 mm

uiterste vergroting 358,5 mm

uiterste verkleining

liggende A4 logobalk

253,5 mm

40 mm
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Staande A3 logobalk  
en groter

De staande A3 logobalk heeft een 
standaard formaat van 297 mm breed 
bij 55 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een minimale breedte 
van 253,5 mm verkleind worden. Voor 
alle staande uitingen die breder zijn 
dan 297 mag ook de staande A3 balk 
gebruikt worden, bijvoorbeeld A2, A1, 
A0 en alle niet-standaard maten die 
daar tussen in zitten.

alle maten 
groter dan A3

A3

A4

standaard breedte 297 mm

uiterste vergroting Geen maximale vergroting, kan vergroot worden naar alle staande maten groter dan A3

uiterste verkleining

staande A3 logobalk

253,5 mm

55 mm
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alle maten 
groter dan A3

Liggende A3 logobalk

De liggende A3 logobalk heeft een 
standaard formaat van 420 mm breed 
bij 55 mm hoog. Deze balk mag 
proportioneel tot een minimale breedte 
van 358,5 mm verkleind worden. Voor 
alle liggende uitingen die breder zijn 
dan 420 mag ook de liggende A3 balk 
gebruikt worden, bijvoorbeeld A2, A1, 
A0 en alle niet-standaard maten die 
daar tussen in zitten.

A3

A4

standaard breedte 420 mm

uiterste vergroting

uiterste verkleining

liggende A3 logobalk

358,5 mm

55 mm

Geen maximale vergroting, kan vergroot worden naar alle liggende maten groter dan A3
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Toepassingsvoorbeelden
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Briefpapier
RUG-inprint

Datum	 Ons	kenmerk	 Uw	kenmerk	

30	januari	2008		 888888	 888888	

Onderwerp

Dit	is	het	onderwerp.	

Geachte,	Beste,	Aanhef,	met	ruimte	voor	zestig	leestekens	met

Molor	sequis	del	dolor	inciduisi.	Agna	acilit	nulputat.	Wisit	lore	dui	bla	faccum	veraestrud	
tatummod	tat.	Quisi	tin	hendio	ent	la	feu	feugiat	lum	vel	utat.	Feummy	nullam,	se	commy	
nos	nonsendreet,	commy	nos	nim	ea	feugiate	vel	diat,	consent	wisi	te	tie	molutatio	con	henim	
zzriustrud	tetueri	liscin	ut	acidunt	aut	alit	non	volore	et,	vulputpat.		

Veriure	feugait	nummolo	rperos	dolesed	tat	wis	exero	euisim	alit	velit	adiam	nisl	et	etuercilla	
feugue	dolore	tat	ut	autpat	lam	duiscin	henim	ing	eu	feum	quam	zzriure	tate	do	odiamconum	
num	quate	erosto	dolorpe	rcipisit	lan	utet	luptatum	quamet,	quipsum	sandit	adionsecte	duis-
mod	olenibh	eliquam	consequis	dolorpe	riureet	inci	ex	elismod	min	velisse	ea	feum	iriustin	ulla	
facipsusci	tio	estie	facilis	nummy	nulla	commodio	do	od	duipis	augait.

Groetregel,

Ondertekenaar
Functie	ondertekenaar

1	›	1

Verzendadvies
Organisatie
Afdeling
Contactpersoon
Adres
8888	XX	Plaats
Land

Contactpersoon	(max.	45)
T	050	363	88	88
F	050	363	88	88
email@rug.nl

Bezoekadres
8888	XX	Plaats
Postadres
8888	XX	Plaats

www.rug.nl

KvK	8888	8888	8888
BTW	NL	8888	8888
Banknaam	88.88.88.88.88
IBAN	NL	88	XXXX	8888	8888	88

Commerciële	of	juridische	gegevens

Met,	consed	dit	lum	delesent	nim	illum	et	nulputpat	dolor	si.	Mincinim	in	henim	augiamc	onsecte	feugait	volendre	do	ea	commy	nulla	conse	

facillandrem	quisl	ut	lamet	ea	corperostio	ex	ex	eniam,	commolobore	vullan	vulla	feumsan	utpatie	consed	magna	feui	bla	feugiam	irillan	esto	ero	

dolortie	et,	conum	etuer	in	eraessi	ssequipit	nulla.

Bijlagen	›	

bijlage	1:	hier	een	opsomming	van	meerdere	bijlagen,	de	verschillende	bijlagen	worden	gescheiden	door	een	punt-komma;		bijlage	2,	hier	een	

opsomming	van	meerdere	bijlagen,	de	verschillende	bijlagen	worden	gescheiden	door	een	punt-komma;	bijlage	3,	hier	een	opsomming	van	

meerdere	bijlagen,	de	verschillende	bijlagen	worden	gescheiden	door	een	punt-komma;	bijlage	4,	hier	een	opsomming	van	meerdere	bijlagen,	de	

verschillende	bijlagen	worden	gescheiden	door	een	punt-komma;	bijlage	5,	hier	een	opsomming	van	meerdere	bijlagen,	de	verschillende	bijlagen	

worden	gescheiden	door	een	punt-komma.



20

Briefpapier
RUG-inprint

Date	 Our	reference	 Your	reference	

30	january	2008		 888888	 888888	

Subject

This	is	the	subject	line	

Dear	sir,	madam,

Contrary	to	popular	belief,	Lorem	Ipsum	is	not	simply	random	text.	It	has	roots	in	a	piece	of	
classical	Latin	literature	from	45	BC,	making	it	over	2000	years	old.	Richard	McClintock,	a	Latin	
professor	at	Hampden-Sydney	College	in	Virginia,	looked	up	one	of	the	more	obscure	Latin	
words,	consectetur,	from	a	Lorem	Ipsum	passage,	and	going	through	the	cites	of	the	word	in	
classical	literature,	discovered	the	undoubtable	source.	

Lorem	Ipsum	comes	from	sections	1.10.32	and	1.10.33	of	“de	Finibus	Bonorum	et	Malorum”	
(The	Extremes	of	Good	and	Evil)	by	Cicero,	written	in	45	BC.	This	book	is	a	treatise	on	the	
theory	of	ethics,	very	popular	during	the	Renaissance.	The	first	line	of	Lorem	Ipsum,	“Lorem	
ipsum	dolor	sit	amet..”,	comes	from	a	line	in	section	1.10.32.

Kind	regards,

Sender’s	name
Profession

1	›	1

To
Organisation
Department
Contact
Address
8888	XX	City
Country

Contact	name	(max.	45)
T	050	363	88	88
F	050	363	88	88
email@rug.nl

Visiting	address
8888	XX	City
P.O.	Box
8888	XX	City

www.rug.nl

KvK	8888	8888	8888
BTW	NL	8888	8888
Bank	name	88.88.88.88.88
IBAN	NL	88	XXXX	8888	8888	88

Commercial	data

Contrary	to	popular	belief,	Lorem	Ipsum	is	not	simply	random	text.	It	has	roots	in	a	piece	of	classical	Latin	literature	from	45	BC,	making	it	over	

2000	years	old.	Richard	McClintock,	a	Latin	professor	at	Hampden-Sydney	College	in	Virginia,	looked	up	one	of	the	more	obscure	Latin	words,	

consectetur,	from	a	Lorem	Ipsum	passage,	and	going	through	the	cites	of	the	word	in	classical	literature,	discovered	the	undoubtable	source.	

Attachments	›	

Lorem	Ipsum	comes	from	sections	1.10.32	and	1.10.33	of	“de	Finibus	Bonorum	et	Malorum”	(The	Extremes	of	Good	and	Evil)	by	Cicero,	written	

in	45	BC.	This	book	is	a	treatise	on	the	theory	of	ethics,	very	popular	during	the	Renaissance.	The	first	line	of	Lorem	Ipsum,	“Lorem	ipsum	dolor	

sit	amet..”,	comes	from	a	line	in	section	1.10.32.
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Briefpapier
UMCG-inprint
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Briefpapier
UMCG-inprint

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 P.O. Box 196, 9700 AD  Groningen, The Netherlands  

 
 

 
Department of Health Sciences 
    
Public Health 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To    

Organisation 
Contact 
Address 
1111 VV City 
Country 

 
 
 

Phone   (050) 361 xx xx 
Fax   (050) 361 xx xx 
E-mail   name@xxx.umcg.nl 
www.umcg.nl 
 
Enclosure(s)    1 

 
 
 
 
 
 
 

Date   October 7, 2009 
Re.   xxxxxxxxxx 

 
Dear sir, madam 
 
 
Gkdf kjdkjh ffdsjfkfjk  sfkldjf fja 6yuyuei uasg cxcb<> fhjdhf k.,jskllj pd bejhjfjkdjs jshh ,rehhr 
eh erijkdnvnvvkf.mvkcdih ehuehek.awnmnv,mvklv gfgjklksgkf. 
Biej kjfnv,vmc,vm,cmv,;sa/ weiujeiw nvmnkj jeirj o rjkoejroerowitk oejkjrkjwe jhewuq-
gvdbvnbdadd. 
Gkdf kjdkjh ffdsjfkfjk  sfkldjf fja 6yuyuei uasg cxcb<> fhjdhf k.,jskllj pd bejhjfjkdjs jshh ,rehhr 
eh erijkdnvnvvkf.mvkcdih ehuehek.awnmnv,mvklv gfgjklksgkf. 
Biej kjfnv,vmc,vm,cmv,;sa/ weiujeiw nvmnkj jeirj o rjkoejroerowitk oejkjrkjwe jhewuq-
gvdbvnbdadd. 
Gkdf kjdkjh ffdsjfkfjk  sfkldjf fja 6yuyuei uasg cxcb<> fhjdhf k.,jskllj pd bejhjfjkdjs jshh ,rehhr 
eh erijkdnvnvvkf.mvkcdih ehuehek.awnmnv,mvklv gfgjklksgkf. 
Biej kjfnv,vmc,vm,cmv,;sa/ weiujeiw nvmnkj jeirj o rjkoejroerowitk oejkjrkjwe jhewuq-
gvdbvnbdadd. 
 
Kind regards, 
Name 
Profession 
 
 
 
 

 
 P.O. Box 196, 9700 AD  Groningen, The Netherlands  

 
 

 
Department of Health Sciences 
    
Public Health 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To    

Organisation 
Contact 
Address 
1111 VV City 
Country 

 
 
 

Phone   (050) 361 xx xx 
Fax   (050) 361 xx xx 
E-mail   name@xxx.umcg.nl 
www.umcg.nl 
 
Enclosure(s)    1 

 
 
 
 
 
 
 

Date   October 7, 2009 
Re.   xxxxxxxxxx 

 
Dear sir, madam 
 
 
Gkdf kjdkjh ffdsjfkfjk  sfkldjf fja 6yuyuei uasg cxcb<> fhjdhf k.,jskllj pd bejhjfjkdjs jshh ,rehhr 
eh erijkdnvnvvkf.mvkcdih ehuehek.awnmnv,mvklv gfgjklksgkf. 
Biej kjfnv,vmc,vm,cmv,;sa/ weiujeiw nvmnkj jeirj o rjkoejroerowitk oejkjrkjwe jhewuq-
gvdbvnbdadd. 
Gkdf kjdkjh ffdsjfkfjk  sfkldjf fja 6yuyuei uasg cxcb<> fhjdhf k.,jskllj pd bejhjfjkdjs jshh ,rehhr 
eh erijkdnvnvvkf.mvkcdih ehuehek.awnmnv,mvklv gfgjklksgkf. 
Biej kjfnv,vmc,vm,cmv,;sa/ weiujeiw nvmnkj jeirj o rjkoejroerowitk oejkjrkjwe jhewuq-
gvdbvnbdadd. 
Gkdf kjdkjh ffdsjfkfjk  sfkldjf fja 6yuyuei uasg cxcb<> fhjdhf k.,jskllj pd bejhjfjkdjs jshh ,rehhr 
eh erijkdnvnvvkf.mvkcdih ehuehek.awnmnv,mvklv gfgjklksgkf. 
Biej kjfnv,vmc,vm,cmv,;sa/ weiujeiw nvmnkj jeirj o rjkoejroerowitk oejkjrkjwe jhewuq-
gvdbvnbdadd. 
 
Kind regards, 
Name 
Profession 
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Rapport
RUG-inprint
titelpagina

Annual report 2008

Titel
Subtitel

vrije	tekstruimte	voor	rapportnummer	

Auteur

datum/jaartal
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Rapport
RUG-inprint
vervolgpagina
(balk wijkt af)

Annual report 2008
Titel	›	88

Inhoudsopgave

1 Iliquat incilit ad enjt euipit nostrufd tat dolor ilit
1.1	 	 Put	ipisim	nos	doloreetue	magna	feugait	aliquipsusto	ea	faccum	vel	eu	facin	ut	veliqui	ssenibh	et	venit	

eugiametum	autet	la	feugait	wis	doloreros	dip	et	lorperiureet	laore	feu	faccum	volessequat.

1.2	 	 Put	ipisim	nos	doloreetue	magna	feugait	aliquipsusto	ea	faccum	vel	eu	facin	ut	veliqui	ssenibh	et	venit	
eugiametum	autet	la	feugait	wis	doloreros	dip	et	lorperiureet	laore	feu	faccum	volessequat.

2 Iliquat incilit ad enjt euipit nostrufd tat dolor ilit
2.1	 	 XXXX	XXXXX	XXXXXX.	

2.1.1	 XXXX	XXXXX	XXXXXX.	

2.2	 	 Put	ipisim	nos	doloreetue	magna	feugait	aliquipsusto	ea	faccum	vel	eu	facin	ut	veliqui	ssenibh	et	venit	
eugiametum	autet	la	feugait	wis	doloreros	dip	et	lorperiureet	laore	feu	faccum	volessequat.

2.3	 	 Put	ipisim	nos	doloreetue	magna	feugait	aliquipsusto	ea	faccum	vel	eu	facin	ut	veliqui	ssenibh	et	venit	
eugiametum	autet	la	feugait	wis	doloreros	dip	et	lorperiureet	laore	feu	faccum	volessequat.

2.3	 .1	 Put	ipisim	nos	doloreetue	magna	feugait	aliquipsusto	ea	faccum	vel	eu	facin	ut	veliqui	ssenibh	et	
venit	eugiametum	autet	la	feugait	wis	doloreros	dip	et	lorperiureet	laore	feu	faccum	volessequat.

2.3	 .1.1	 	 Put	ipisim	nos	doloreetue	magna	feugait	aliquipsusto	ea	faccum	vel	eu	facin	ut	
veliqui	ssenibh	et	venit	eugiametum	autet	la	feugait	wis	doloreros	dip	et	lorperiureet	
laore	feu	faccum	volessequat.

2.3	 .2	 Put	ipisim	nos	doloreetue	magna	feugait	aliquipsusto	ea	faccum	vel	eu	facin	ut	veliqui	ssenibh	et	
venit	eugiametum	autet	la	feugait	wis	doloreros	dip	et	lorperiureet	laore	feu	faccum	volessequat.

2.4	 	 Put	ipisim	nos	doloreetue	magna	feugait	aliquipsusto	ea	faccum	vel	eu	facin	ut	veliqui	ssenibh	et	venit	
eugiametum	autet	la	feugait	wis	doloreros	dip	et	lorperiureet	laore	feu	faccum	volessequat.

1

2

3

4

5

6

7

8

88

88
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Visitekaartjes
Dubbelzijdig

Antonius Deusinglaan 1, P.O.Box 196
9700 AD Groningen, The Netherlands

 Phone +31 50 363 8555/2460
 Mob. +316 10 69 13 90
 Fax +31 50 363 24 61
 k.van.linschoten@med.umcg.nl

K. van Linschoten
Manager Dissection Room

 Department of Neuroscience,
 Anatomy

301000 J gernaat en i v zanten.indd   2 23-06-2008   13:39:58

founded in 1614
www.rug.nl

Department of Neuroscience, Anatomy

K. van Linschoten
Manager Dissection Room

Antonius Deusinglaan 1
PO Box 196
9700 AD Groningen
The Netherlands

T +31 50 363 85 55/24 60
F +31 50 363 24 61
M +31 6 10 69 13 90

k.van.linschoten@med.umcg.nl

founded in 1614
www.rug.nl

Department of Neuroscience, Anatomy

K. van Linschoten
Manager Dissection Room

Antonius Deusinglaan 1
PO Box 196
9700 AD Groningen
The Netherlands

T +31 50 363 85 55/24 60
F +31 50 363 24 61
M +31 6 10 69 13 90

k.van.linschoten@med.umcg.nl

Zijde 1
De RUG-zijde van het visitekaartje kan in 
rood of wit.
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For almost 400 years the University of Groningen has 
prepared men and women for careers across many  
disciplines. Both teaching and research have always 
been at the heart of the university’s degree programmes. 

Programme Graduate School

The Graduate Schools encompass two consecutively  
programmed, but essentially distinct educational programmes: 
the Research Masters and the PhD programmes.

Research Master
The Groningen Graduate School offers unique 2-year research-
oriented Master programmes in all relevant research fields. 
These Research Masters are well structured and lead to a highly 
esteemed and internationally recognized academic title (MSc 
or MA). They offer an excellent preparation for the next phase of 
research education, i.e. to learn how to design, execute and  
complete a real research project. At the end of the research  
master programme it is possible to design such a research 
project, which, if granted by the Graduate School, ensures you 
enrolment in a PhD programme and a smooth start in a subject  
of your choice.
www.rug.nl/researchmasters

PhD Programme
A Dutch PhD programme typically takes 4 years, although it is 
possible to do this in a shorter period. The programme is designed 
to teach you to perform a research project, which leads to writing 
and defending a so-called PhD thesis. The Graduate School offers 
you coaching as well as a broad range of supportive courses. 
These are either specialized research-oriented courses or general 
skills courses (such as project management, writing a scientific 
paper, presentation skills, etc).  At the start of the programme 
you, together with your supervisors, will compose a scientific and 
educational programme that is tailor-made to both your research 
and personal interests.
www.rug.nl/phd
www. dissertations.ub.rug.nl

The nine Groningen Graduate Schools: 

> Graduate School of Science 

> Graduate School of Medical Sciences 

> Graduate School of Humanities 

> Graduate School of Philosophy 

> Graduate School of Economics and Business 

> Graduate School of Behavioural Sciences and Social Sciences 

> Graduate School of Spatial Sciences 

> Graduate School of Law 

> Graduate School of Theology and Religious Studies

Studying and working in Groningen

Groningen is an old city situated in the north of the Netherlands with 187,000 inhabitants 
of which 25% are students. The cultural climate of the city is nice and vivid with lots of art 
galleries, theatres, museums, bookshops and full of restaurants and pubs, well suited to 
its youthful population. The university has a visible presence: the historic buildings in the 
inner-city tell the tale of a rich academic tradition, while the university campus in the north 
of the city as well as the premises of the University Medical Centre Groningen show modern, 
ground-breaking architecture.  .

Getting your PhD in The Netherlands

Graduate Schools: a union of teaching and research
With the Graduate Schools the University of Groningen focuses her efforts to directly 
match outstanding science with excellent education. They incorporate the Research 
Masters (2 years) and the PhD training programmes (2-4 years) in a coherent research 
education track. Of course, each of these programmes can be followed separately, but 
within the Graduate School concept this is preferably done consecutively. 

The Graduate Schools are shaped through the input of our best scientists and offer, in 
addition to performing research, a variety of tailor-made services, activities and events 
that enhance your possibilities to develop your scientific capabilities. Together the nine 
Schools form the Groningen Graduate School ensuring an integrated and interdisciplinary 
approach. They are an integral part of the founding faculties, meaning that all participants 
can profit from the presence of a highly esteemed scientific staff and a wide range of 
(external) networks. 

The University of Groningen is in the top 150 of best universities worldwide and, more  
importantly, a Dutch PhD grade is internationally well recognized as a great start to  
embark upon an (international) scientific career. The Groningen Graduate School enables 
you to have a kick-start for this intellectual challenge. 

The University of Groningen is the only Dutch
institution in the top 10 of ‘Best Places to 
Work in Academia 2009‘ (The Scientist).

>  Facts & Figures  <  

• 26,500 students of which 2,600 international students
• Close to 1,300 PhD students of which almost 50% international
• Over 80 English-taught degree programmes
• 306 PhD presentations
• 5,500 Research publications

>  Rankings  <

• Times Higher Education Supplement   -  138
• Essential Science Indicators (ESI) Citation Impact  -  56
• Shanghai Jiao Tong ranking (ARWU)  - shared position 101

A stay here doesn’t only give you a solid academic 
base for the future, but is also an enriching personal 
experience that will open your mind to the world. 
- Mayra Mascareño Lara, Chili / Research Master 
student in Human Behavior in Social Contexts

I like my programme because it’s all centered around my thesis and publi-
cations. European cities are much closer together, so the opportunities for 
interacting with other researchers are really good. - Ryan Taylor,  
Canada / Phd student in Communication and Discourse Sciences
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doel-treffende  high-tech

Prof. dr. ir. J.M. Schippers
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IN DRUG DISCOVERY
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Hands-on workshops van 30 tot 40
minuten tussen 10.40 en 15.45 uur: 
geef uw voorkeur aan op de inschrijf-
kaart.

1. Intra-operatieve neuromonitoring
(in skillslab)

2. Tremorregistratie

3. Vaatdiagnostiek en 3D ultrasound
imaging

4. EMG en geleidingsonderzoek

5. EEG analyse technieken

6. rTMS en neuronavigatie

7. Ambulante slaap registratie

8. Spier- en zenuwechografie

Prof. dr. A. Aleman
cognitieve neuropsychiatrie, UMCG, Groningen

Dr. J.H. van der Hoeven
klinische neurofysiologie, UMCG, Groningen

Prof. dr. M.J. van Lieburg
medische geschiedenis, Erasmus Universiteit,
Rotterdam

Prof. dr. ir. N.M. Maurits
biomedische signaalanalyse, UMCG, Groningen

Dr. D.J. McFarland
revalidatie, Wadsworth Center, New York 

Dr. J.W.R. Pott
oogheelkunde, UMCG, Groningen

Prof. dr. J.C. Rothwell
klinische neurofysiologie, Sobell Department,
Institute of Neurology, Londen

Prof. dr. M.J. Staal
neuromodulatie, UMCG, Groningen

Prof. dr. M.J. Zwarts
klinische neurofysiologie, UMC St. Radboud,
Nijmegen

Programma Parallel Programma Sprekers

naam initialen

instelling

functie

adres

e-mail

postcode

telefoon

plaats

fax

Inschrijfkaart

18 juni 2009

geeft zich op voor ‘Clinical Neurophysiology: hub in the clinical network’
op donderdag 18 juni 2009 en verklaart hiermee het inschrijfbedrag
overgemaakt te hebben.

Workshop voorkeur (u wordt bij maximaal drie geplaatst, geef vijf work-
shops aan in volgorde van voorkeur): 

U kunt deze kaart ook faxen naar (050) 361 17 07 of bovenstaande
gegevens mailen naar h.p.kunst@neuro.umcg.nl

Inzenden vóór 1 juni 2009

Clinical Neurophysiology: 
hub in the clinical network
60 jaar klinische neurofysiologie in Groningen

9.30 Ontvangst

10.00 Inleiding
J.H. van der Hoeven

10.05 Over KNF en UMCG: een prikkelidylle uit
de medische geschiedenis van Groningen
M.J. van Lieburg

10.40 Non-invasive brain-computer interfaces
for communication and control
D.J. McFarland

11.20 Evidence-based diagnostics
M.J. Zwarts

12.00 Lunch

13.00 KNF en neuromodulatie
M.J. Staal

13:30 Electrofysiologie op de afdeling
Oogheelkunde: overzicht en recente ont-
wikkelingen
J.W.R. Pott

14.00 KNF en neuroimaging: 
vereende krachten?
N.M. Maurits

14.30 Theepauze

15.15 KNF en psychiatrie: TMS
A. Aleman

15.45 TMS: probing and enhancing brain
plasticity in the diagnosis and treatment
of movement disorders
J.C. Rothwell

16.30 Borrel

Graag nodigen wij u in ons jubileumjaar uit
voor een wetenschappelijk symposium en
hands-on workshops. We bieden u daarin
een korte boeiende terugblik en veel (toe-
komst)perspectief.

Het eerste EEG werd in Groningen in 1949
gemaakt: nu 60 jaar geleden. Beperkte het
werk op de E.E.G. afdeling zich aanvankelijk
tot het verrichten van E.E.G.- en E.M.G.-
onderzoek ten behoeve van de neuroloog,
vandaag de dag kan de moderne afdeling
KNF gezien worden als een spin in een web,
ten nutte van diverse medische specialis-
men, onder gebruikmaking van technisch
geavanceerde KNF-apparatuur. De veran-
derde positie van de KNF-afdeling binnen
het Universitair Medisch Centrum komt
zowel tot uitdrukking bij klinisch als weten-
schappelijk onderzoek, leidend tot een zeer
vruchtbare kruisbestuiving.

Wij kozen als overkoepelende titel voor
deze dag: ‘Clinical Neurophysiology: hub in
the clinical network’. We hebben een aantal
gerenommeerde sprekers uit binnen- en
buitenland bereid gevonden duidelijk te
maken wat de rol van de huidige KNF in
patiëntenzorg en wetenschappelijk onder-
zoek is en vooral ook: kan zijn. De specifiek
op de praktijk van de KNF-laborant gerichte
hands-on workshops laten u daarnaast
direct kennis maken met nieuwe ontwikke-
lingen in het vakgebied. 

Wij hopen van harte u op ons feestelijk
symposium te kunnen begroeten. Wij reke-
nen erop dat wij het plezier in de dynami-
sche werkomgeving binnen de KNF op u
kunnen overdragen, zodat u geïnspireerd
en gemotiveerd na deze dag weer huis-
waarts zult keren. Graag tot ziens!
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minuten tussen 10.40 en 15.45 uur: 
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zoek is en vooral ook: kan zijn. De specifiek
op de praktijk van de KNF-laborant gerichte
hands-on workshops laten u daarnaast
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Hanzeplein 1  Postbus 30001, 9700 rb Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen

Afdeling Neurologie

Huispostcode AB51

T.a.v. mw. H.P. Kunst

Antwoordnummer 331

9700 VB Groningen

Vervoer
Als u met het openbaar vervoer komt, kunt u vanaf
het centraal station Groningen een taxi nemen
naar het ziekenhuis. U kunt ook de stadsbus lijn 8
(Oosterpark) of Citybus 22 (Grote Markt /
Sontweg) nemen.
Als u met de auto komt, kunt u vanaf de ringweg
de bewegwijzering volgen naar het UMCG.
U kunt (betaald) parkeren in parkeergarage Noord
op het UMCG-terrein. 

Postzegel
plakken

niet nodig

Tijd en plaats
De ontvangst is in de Fonteinpatio vanaf 9.30 uur. In het
UMCG kunt u de bewegwijzering volgen.
Het hoofdprogramma vindt plaats in de Blauwe Zaal van
het Universitair Medisch Centrum Groningen van 10.00 tot
16.30 uur. De workshops vinden plaats in diverse ruimtes
van het Onderwijs Centrum en het Skills Centrum van
10.40 tot 15.45 uur. 

Deelname
De kosten voor deelname aan deze dag bedragen € 35,-
voor specialisten en senior onderzoekers en € 17,50 voor
laboranten en junior onderzoekers. Bij twijfel over de
hoogte van uw bijdrage kunt u contact opnemen met
mw. Kunst (h.p.kunst@neuro.umcg.nl). Het juiste bedrag
dient bij inschrijving overgemaakt te worden op rekening
nummer 25.62.67.766 t.n.v. St. Wetenschapsbeleid
Neurologie o.v.v. ’60 jaar KNF’. Na ontvangst is uw
inschrijving definitief.

Workshops
Deelname aan de workshops is alleen mogelijk bij voor-
inschrijving (zie de inschrijfkaart). U kunt bij aanmelding
uw workshop voorkeur aangeven (maximaal 5, eerstge-
noemde meeste voorkeur). U wordt bij maximaal 3 work-
shops geplaatst, afhankelijk van de belangstelling. Verder
geldt: indeling vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Informatie

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging
voor Neurologie, de Nederlandse Vereniging van Neuro-
chirurgen en de Nederlandse Vereniging van Revalidatie-
artsen. Deze dag is georganiseerd mede onder auspiciën van
de NVLKNF en geldt als nascholing voor laboranten Klinische
Neurofysiologie.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mw. Kunst (050-361 26 36 of h.p.kunst@neuro.umcg.nl). Deze
dag is georganiseerd door Marijke Gremmer, Han van der
Hoeven, Natasha Maurits, Ernst Muskens en Carola Scholtens.
Dagvoorzitters zijn Han van der Hoeven en Natasha Maurits.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Ambu B.V.
BioMedic Nederland B.V.
CardinalHealth
Comcare Medical
D.E.N. MEDICAL bvba 
GE Healthcare Ultrasound
IPSEN Farmaceutica B.V.
MedCat B.V.
OSG bvba
RESMED Nederland B.V.
de onderzoeksschool BCN en 
het Groninger Universiteits Fonds.

Routebeschrijving 
Als u van de ring af bent en de
brug over het Eemskanaal bent
gepasseerd gaat u bij de stop-
lichten rechtdoor richting
UMCG Noord. U rijdt nu op de
Petrus Campersingel. Bij de
tweede stoplichten gaat u links-
af de Antonius Deusinglaan in. 
Na ongeveer 200 meter gaat u
linksaf het UMCG-terrein op. Bij
de eerste weg rechts is de
ingang van parkeergarage
Noord.

Clinical Neurophysiology: 
hub in the clinical network

60 jaar klinische neurofysiologie in Groningen

Wetenschappelijk symposium en 
hands-on workshops

18 juni 2009
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Klinisch Geneesmiddelenonderzoek

De ziekenhuisapotheek

Tijdsduur

De hoeveelheid werk die de ziekenhuisapotheek moet ver-

richten is afhankelijk van verschillende factoren. De voorbe-

reidingen voor het opstarten van een studie vraagt enige

tijd; het is daarom van belang om in een vroeg stadium con-

tact op te nemen met de ziekenhuisapotheek. Om een

beeld te geven is in onderstaande tabel een overzicht te

zien van een aantal processen en/of activiteiten met daarbij

vermeld de voorbereidingstijd die de ziekenhuisapotheek

minimaal nodig heeft. 

Activiteit Onderdeel Indicatie 

ziekenhuis- voorbereidingstijd

apotheek

Logistiek studie KGO 2 weken

medicatie

Logistiek studie KGO 4 weken

medicatie Bereidingen

infuusbereiding

Oriëntatie Bereidingen 6 weken

geneesmiddel-

ontwikkeling 

Oriëntatie Laboratorium 2 weken

analysemethode-

ontwikkeling

Ontwikkeling en Bereidingen In overleg

productie van het Laboratorium

geneesmiddel

Ontwikkeling Laboratorium In overleg

analysemethode

Meer informatie en formulieren

http://intranet.umcg.nl/navigatie/patientenzorg/zorgfaciliteiten/

frames/apotheekframe.html

of de ziekenhuisapotheek-ikoon op de homepage 

Vragen

trials@apoth.umcg.nl. 

Contact

Voor vragen of afspraken: 

van 8.30 tot 16.30 uur is de apotheker KGO bereikbaar via sein

55770 en de apothekersassistent(e) KGO via sein 55763. 

Universitair Medisch Centrum Groningen

Hanzeplein 1, Groningen

Postbus 30.001

9700 RB Groningen

www.umcg.nl
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De ziekenhuisapotheek

De ziekenhuisapotheek heeft als taak het bevorderen van een

efficiënte, effectieve en doelmatige toepassing van genees-

middelen bij de specialistische diagnostiek en behandeling

van patiënten van het UMCG. Deze taak geldt zowel in de

reguliere patiëntenzorg als in het kader van klinisch genees-

middelenonderzoek.  

Deze taak bestaat uit: farmaceutische patiëntenzorg, het

geven van voorlichting en advies en het doelmatig beheer van

een rationeel assortiment geneesmiddelen (al dan niet zelf

bereid en/of gekeurd). Onderzoek en onderwijs zijn daarbij

wezenlijke onderdelen om de kernactiviteiten nu en in de

toekomst te kunnen blijven garanderen en ontwikkelen.

Praktische uitvoering

De ziekenhuisapotheek verstrekt medicatie voor de reguliere

patiëntenzorg en ook geneesmiddelen die in onderzoek

gebruikt worden. Dit vraagt een goede afstemming tussen de

onderzoeker, de ziekenhuisapotheek en eventueel de firma die

de geneesmiddelen levert. Het is daarom van belang in een

vroeg stadium contact op te nemen met de ziekenhuisapotheek

om  de studie met de bijbehorende medicatie te bespreken. 

Studiemedicatie

De in de studie gebruikte medicatie is zeer divers. Het betreft

bijvoorbeeld een experimenteel nieuw middel, een in de EU

geregistreerd product (voor een andere indicatie), medicatie die

voor toediening gereedgemaakt dient te worden voordat deze

afgeleverd kan worden (bijv. cytostatica) of een product

gemaakt door de ziekenhuisapotheek van het UMCG. Ook

komen uitleveren, distributie en verstrekken van de studiemedi-

catie aan bod. Afhankelijk van de aard van het product verloopt

de ondersteuning van de ziekenhuisapotheek anders. Per studie

worden hierover afspraken gemaakt. 

Bereiden studiemedicatie en randomisatie

De ziekenhuisapotheek heeft de vergunning, die volgens EU

Directive 2001/20/EC vereist is, om de volgende soorten studie-

geneesmiddelen te bereiden en te verpakken: radiofarmaca,

steriele bereidingen voor parenterale toediening (ampullen,

injectieflacons, infusen), niet-steriele bereidingen (capsules en

tabletten, dermatica en dranken). Daarnaast kan de ziekenhuis-

apotheek ook placebo-medicatie maken en randomiseren. 

Als een onderzoeker een geneesmiddel wil laten ontwikkelen

voor klinisch geneesmiddelenonderzoek dan moet in een zeer

vroeg stadium contact worden opgenomen met de ziekenhuis-

apotheek. Er is een formulier* beschikbaar om de details van het

ontwikkelingsverzoek op vast te leggen. De ziekenhuisapotheek

maakt vervolgens een offerte, waarna een gesprek met de

onderzoekers plaatsvindt over de voortgang van het traject.

Klinisch farmacokinetisch onderzoek

Het is mogelijk om de concentratie van een geneesmiddel in

bloed, urine of andere lichaamsvloeistoffen als zweet,

speeksel en liquor te laten bepalen van zowel mens als

proefdier. Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek

heeft hiertoe een groot aantal analysemethoden* operatio-

neel. Indien een onderzoeker een analysemethode wil laten

ontwikkelen voor klinisch geneesmiddelonderzoek dan is

daarvoor een formulier* beschikbaar. Voor het opzetten,

uitvoeren van farmacologisch onderzoek en eventueel

ontwikkelen van een analysemethode kan een gesprek

gepland worden met de ziekenhuisapotheker van het

laboratorium.

* zie intranet

Kwaliteit en kosten

Kwaliteit 

De ziekenhuisapotheek van het UMCG beschikt voor

klinisch geneesmiddelenonderzoek over een GMP-

fabrikantenvergunning (EU Directive 2001/20/EC) voor het

importeren, produceren, verpakken en etiketteren van

steriele en niet steriele geneesmiddelen en radiofarmaca.

Bovendien is de ziekenhuisapotheek ISO 9001:2000 gecer-

tificeerd, en het laboratorium van de ziekenhuisapotheek is

daarnaast ook CCKL geaccrediteerd. Procedures met

betrekking tot de studiemedicatie verloopt volgens de 

GCP-richtlijnen. Hierdoor is gegarandeerd dat de

ziekenhuisapotheek alle werkzaamheden op het gewenste

kwaliteitsniveau uitvoert.

Kosten 

De ziekenhuisapotheek brengt kosten in rekening voor de

werkzaamheden bij het uitvoeren van geneesmiddelen-

onderzoek. De ziekenhuisapotheek maakt vooraf een

kostenraming voor haar activiteiten op basis van tarieven

per activiteit.  De werkelijke kosten zullen op basis van

nacalculatie worden vastgesteld. De offerte en werk-

afspraken die de ziekenhuisapotheek opstelt zal deel

uitmaken van het contract dat de onderzoeker/firma met

het UMCG sluit. 

De kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van een

geneesmiddel of analysemethode voor farmacokinetisch

onderzoek zijn variabel. Indien de onderzoeker een genees-

middel/analysemethode door de ziekenhuisapotheek wil

laten ontwikkelen, wordt een voor de situatie passende

offerte opgesteld. De offerte kan vervolgens in een gesprek

toegelicht worden.

Deze folder is samengesteld om onderzoekers te informe-

ren over de gang van zaken rondom geneesmiddelenonder-

zoek in het UMCG en de rol van de ziekenhuisapotheek

daarbij. De informatie heeft als doel de onderzoeker inzicht

te geven op welke onderdelen van het onderzoek de

ziekenhuisapotheek haar expertise en diensten kan aanbie-

den. Uitgebreidere informatie is te vinden op de intranetsite

of bij een van de contactpersonen (zie link en telefoonnum-

mers op de achterkant).

Aan de uitvoering van geneesmiddelenonderzoek werken

verschillende onderdelen van de ziekenhuisapotheek mee: 

Bereidingen

• Productie en verpakking onderzoeksgeneesmiddelen

Laboratorium

• Analyse van onderzoeksgeneesmiddelen en farmaco-

kinetisch onderzoek 

Klinisch Geneesmiddel Onderzoek (KGO)

• advisering aan onderzoekers

• coördinatie binnen de ziekenhuisapotheek

• logistiek en opslag van studiemedicatie 

Distributie en assortimentsbeheer

• Uitgifte van onderzoeksgeneesmiddelen.
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(datum dd.mm.jjjj)  |  (dianummer)

Oost West, RUG Best
Werven van bachelorstudenten 
in eigen land

› Studenten Adviesbureau Groningen 

Rijksuniversiteit Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen

PowerPoint titelpagina
o.b.v. RUG PowerPoint sjabloon
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This is a title
› HELICITY (PP or MM)
› STEREOGENIC CENTRES (RR or SS)
› CONFORMATION (Meeq or Meax)
› PHOTOCHEMICAL cis-trans isomerization
› THERMAL
  · interconversion helicity                 
  · conformational change cyclohexene rings

(datum dd.mm.jjjj)  |  (dianummer)

PowerPoint volgpagina
o.b.v. RUG PowerPoint sjabloon
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Rijksuniversiteit Groningen
Universitair Medisch Centrum Groningen

PowerPoint titelpagina
o.b.v. UMCG PowerPoint sjabloon
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PowerPoint volgpagina
o.b.v. UMCG PowerPoint sjabloon
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Opbouw logobalk 
in PowerPoint (Nederlands)
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Opbouw logobalk 
in PowerPoint (Engels)
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Opbouw logobalk 
in PowerPoint (Engels, buitenlands gebruik)
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