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UvA benoemt hoogleraren ICT en Telemedicine
17-12-2014 13:59 | Door Pim van der Beek | Lees meer artikelen over: Apps | Lees meer over de bedrijven: CWI, Universiteit van
Amsterdam | Er zijn nog geen reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink

De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft twee hoogleraren op het vakgebied
van ict benoemd. Jos Baeten, directeur van het Centrum voor Wiskunde en
Informatica (CWI), onderzoekt in deeltijd theoretische Informatica. Leonard
Witkamp wordt bijzonder hoogleraar Telemedicine. Hij onderzoekt de inzet van
apps in de zorg. Dat meldt de universiteit in een bericht over de aanstellingen van
nieuwe hoogleraren.

Leonard Witkamp (1960) is benoemd tot bijzonder
hoogleraar Telemedicine aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van
Amsterdam (AMC-UvA). Die leerstoel is ingesteld door de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. In zijn onderzoek
richt Witkamp zich ook op de verdere ontwikkeling van het Health Management
Research-model, een model voor ontwikkeling, onderzoek en implementatie van
telemedicine-diensten. In het bijzonder gaat het daarbij om telemedicine-diensten,
die bijdragen aan patient empowerment en zelfmanagement. 

Witkamp kijkt naar diensten, vooral apps, die de medische sector ontwikkelt om de patiënt thuis te ondersteunen,
de arts te ontlasten en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Anderzijds kijkt hij ook hoe - ten behoeve van de patiënt -
de medische professie beter kan aansluiten bij de enorme hoeveelheid consumenten-apps gericht op gezondheid.

De hoogleraar is sinds 2005 directeur van het KSYOS TeleMedisch Centrum. Daarnaast leidt hij sinds 2000 het
KSYOS-onderzoek op het terrein van Health Management. Voor die tijd werkte hij onder meer als staflid bij de
afdeling Dermatologie van het AMC en als hoofd van de afdeling Dermatologie van het St. Lucas Andreas
Ziekenhuis in Amsterdam.

CWI-directeur
Jos Baeten (1954) is benoemd tot hoogleraar Theory of Computing aan de Faculteit
der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Het gaat om een deeltijdfunctie. Baeten combineert zijn post bij
de UvA met zijn directeurschap van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI). Hij
richt zich in zijn onderzoek de laatste jaren op de notie van berekenbaarheid binnen
de theoretische informatica. In eerder onderzoek was hij actief in de formele
methoden, met name in de procesalgebra. 

Aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA, waar de leerstoel is ondergebracht, gaat
hij zich voornamelijk bezighouden met het geven van onderwijs en het begeleiden van studenten en promovendi.

Baeten: ’Als directeur van een wetenschappelijk instituut vind ik het belangrijk om zelf actief te blijven als
wetenschapper. Het ILLC, waar ik kan aansluiten bij een hoogwaardige onderzoeksgroep in de theoretische
informatica, is de beste plaats voor onderzoek naar berekenbaarheid.’

Hoofddocent Informatica
Baeten is sinds 2011 algemeen directeur van NWO-instituut CWI, het nationaal onderzoeksinstituut voor wiskunde
en informatica. Daarnaast was hij sinds 1991 hoogleraar Theoretische Informatica aan de Technische Universiteit
Eindhoven (TUE). Hij was ook decaan en vice-decaan van de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TUE; beide
functies bekleedde hij voor twee termijnen. Eerder werkte hij onder meer als universitair hoofddocent Informatica
aan de UvA en als senior-onderzoeker bij het CWI.

Eerder werkte hij onder meer als universitair hoofdocent Informatica aan de UvA en als senior-onderzoeker bij het
CWI. Baeten is medeoprichter en tegenwoordig bestuurslid van het Institute for Programming research and
Algorithmics. Hij is auteur van verschillende invloedrijke tekstboeken en publiceerde in toonaangevende
vaktijdschriften, waaronder Journal of the ACM en Information and Computation.

1

1

2

2

7

1

Sponsored content

Canon
Dell

Imtech ICT

Canon
Dell

17-12   HP enTrend Micro sluiten OEM-pact appliance
17-12   Incadea neemt automotive-tak Norriq over
17-12   Ministeries verdelen 8 ton over zorgprojecten
17-12   Atos verhuist naar oud-KPMG-gebouw
17-12   CBP onderzoekt privacyvoorwaarden Facebook
17-12   'Opstelten weer grootste privacy-schender'
16-12   BTG lonkt naar leden opgedoekt TMA
16-12   AllSolutions koopt Dolfin Capital uit
16-12   Carglass digitaliseert planning en werkbonnen
16-12   Jan-Willem Boerhout (Rituals) is IT Hero 2014

16-12  Jan-Willem Boerhout (Rituals) is IT Hero 2014
16-12  ISTQB komt met Improving the Testing process
15-12  Directeur Bakker vertrekt met stille trom bij...
10-12  580 banen weg bij KPN Zakelijke Markt
08-12  IT Talent Debate 2015 speelt in op tekort
01-12  UWV fluit Scholten Awater terug bij reorganisatie
28-11  Cobol-programmeurs lopen binnen
28-11  Erwin Walraven wint scriptieprijs Ngi-NGN
28-11  Gerard Smits is nieuwe baas Waterschapshuis
27-11  P-Direkt-baas vertrekt naar SSC-ICT Haaglanden

Gesponsorde link(s)

16-09-13  HvA, UvA en VU vormen niet ‘TU Amsterdam’
24-05-13  UvA-student toont computerbuitenbeentjes

Canon introduceert ‘Making IT Better’ zone op Computable
IT-security heeft wel degelijk een menselijke factor
Imtech ICT lanceert Bring iT to the Cloud Zone op
Computable
Drie sleutels voor meer productiviteit
Informatiebeveiliging in een open wereld

   Aantal
reacties

Gemiddelde
waardering

1 Ewout Dekkinga 2085 6.82

2 Henri Koppen 1535 6.74

3 Reza Sarshar 1243 6.69

Meer Nieuws

Meer Loopbaan

Gerelateerde artikelen

Partnerinformatie

Top 10 reagerende bezoekers

converted by Web2PDFConvert.com

http://profile.computable.nl/nieuw_wachtwoord.php
http://profile.computable.nl/registreer.php
http://www.computable.nl/
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1471081/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1444691/achtergrond.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/2499347/productnieuws.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1508217/praktijkcases.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/3152533/wie-gunt-wat.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1905675/met-video.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/251642/bedrijfsdossiers.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/2468820/tags.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/2508697/auteurs.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1720753/zoeken.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/2510538/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/1458087/reacties.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/1509029/opinie.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/4573232/expertverslag.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/1509086/columns.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/1589222/agenda.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/4573221/reviews.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/2803420/profielen.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/1853296/computable-awards.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/1485788/lezerspoll.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/2579244/ict-zonder-grenzen.html
http://www.computable.nl/overzicht/community/4710767/vraag-de-expert.html
http://profile.computable.nl/registreer.php
http://www.computable.nl/overzicht/carrire/2980766/overzicht.html
http://www.itbanen.nl/?utm_source=computable.nl&utm_medium=navigation&utm_campaign=computable
http://www.computable.nl/overzicht/carrire/2946173/wie-werkt-waar.html
http://www2.computable.nl/apps/carriere/
http://www.computable.nl/overzicht/carrire/2978637/salariskompas.html
http://www.computable.nl/overzicht/carrire/1519380/beloningsonderzoek.html
http://www.computable.nl/overzicht/ict_topics/1458016/loopbaan.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1444618/alle-topics.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/2333364/cloud-computing.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/4907128/datacenters.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/3484209/detachering.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1276992/erp.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/2379248/infrastructuur.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/4707109/mwm.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/4480198/netwerkbeheer.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1276946/outsourcing.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1276896/security.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/4480179/softwarebeheer.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1277017/storage.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1277800/systeembeheer.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/2333390/virtualisatie.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1276929/zorg.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/2380646/logistiek.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1444618/alle-topics.html
http://whitepapers.computable.nl/
http://whitepapers.computable.nl/
http://profile.computable.nl/registreer_nieuwsbrief.php?app=kb
http://www.computable.nl/overzicht/meer/2509614/overzicht.html
http://www.computable.nl/overzicht/meer/1516094/computable-100.html
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5187492/making-it-better.html
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5184130/business--it-security.html
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5154001/bring-it-to-the-cloud-door-imtech-ict.html
http://www.computable.nl/overzicht/meer/4495863/succes-met-de-cloud.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1458268/informatie--contact.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1458268/informatie--contact.html
http://profile.computable.nl/registreer_nieuwsbrief.php
http://www.computable.nl/overzicht/service/4459607/mobiel.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1484863/feeds-en-rss.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1511179/colofon.html
http://profile.computable.nl/registreer.php?source=abonneren
http://profile.computable.nl/adreswijziging
http://www.computable.nl/overzicht/service/2551132/planning.html
http://www.computable.nl/adverteren/
http://www.itbanen.nl/informatie/werkgever
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1458016/loopbaan.html
http://www.computable.nl/
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/1471081/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/1458016/loopbaan.html
http://www.computable.nl/content/auteur/2038406/2508697/pim-van-der-beek.html
http://www.computable.nl/content/keyword/2868218/2468820/apps.html
http://www.computable.nl/content/company/2179699/251642/cwi.html
http://www.computable.nl/content/company/2851289/251642/universiteit-van-amsterdam.html
/pcit/imgdb/4487280/promotie_afstuderen_universiteit.jpg
/pcit/imgdb/5209279/witkamp-leonard-hoogleraar-amc-foto-gillissen-img_7034-hippo.jpg
http://www.computable.nl/content/company/2851289/251642/universiteit-van-amsterdam.html
http://www.computable.nl/content/keyword/2868218/2468820/apps.html
/pcit/imgdb/5209281/baeten-jos-hoogleraar-fnwi-foto-gillissen-img_7062-1-hippo.jpg
http://www.computable.nl/content/company/2851289/251642/universiteit-van-amsterdam.html
javascript:setUrl1()
javascript:setUrl2()
javascript:setUrl3()
javascript:window.print();
http://www.computable.nl/fwdurl.jsp?id=5209251&rubriek=250449&url=http://www.computable.nl/artikel/nieuws/5209251/250449/uva-benoemt-hoogleraren-ict-en-telemedicine.html
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bv21appySVIGMHpCSMKWmgpAJ4db16wUAAAAQASCJtrwcOABYwaXKs60BYMnmrovApNgPsgERd3d3LmNvbXB1dGFibGUubmy6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaAXFodHRwOi8vd3d3LmNvbXB1dGFibGUubmwvYXJ0aWtlbC9uaWV1d3MvbG9vcGJhYW4vNTIwOTI1MS8xNDU4MDE2L3V2YS1iZW5vZW10LWhvb2dsZXJhcmVuLWljdC1lbi10ZWxlbWVkaWNpbmUuaHRtbKkCbetPbIqqtD7AAgLgAgDqAiI4MDk0L0NvbXB1dGFibGUubmwvdG9waWNzL2xvb3BiYWFu-AKB0h6QA-gCmAOMBqgDAdAEkE7gBAGgBh8&num=0&sig=AOD64_2cvoqqoASKfDREuzB7-G5Bys95sg&client=ca-pub-1934336461445755&adurl=http://www.cegeka.nl/professionalservices
http://www.computable.nl/overzicht/alle_artikelen/250449/nieuws.html
http://www.computable.nl/rss/
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/5209461/1276896/hp-entrend-micro-sluiten-oempact-appliance.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/5209387/1276992/incadea-neemt-automotivetak-norriq-over.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/zorg/5209359/1276929/ministeries-verdelen-8-ton-over-zorgprojecten.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/diensten/5209103/2380656/atos-verhuist-naar-oudkpmggebouw.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/diensten/5209103/2380656/atos-verhuist-naar-oudkpmggebouw.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/5209030/1277202/cbp-onderzoekt-privacyvoorwaarden-facebook.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/security/5208925/1276896/opstelten-weer-grootste-privacyschender.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/telecom/5208845/1276977/btg-lonkt-naar-leden-opgedoekt-tma.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/5208684/1276992/allsolutions-koopt-dolfin-capital-uit.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/erp/5208610/1276992/carglass-digitaliseert-planning-en-werkbonnen.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/datamanagement/5208584/4445906/janwillem-boerhout-rituals-is-it-hero-2014.html
http://www.computable.nl/overzicht/topics/loopbaan/4324812/alle-artikelen.html
http://www.computable.nl/rss/subfeed.rss?rubriek=1458016
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5208584/1458016/janwillem-boerhout-rituals-is-it-hero-2014.html
http://www.computable.nl/artikel/producten/loopbaan/5206271/1458016/istqb-komt-met-improving-the-testing-process.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5208113/1458016/directeur-bakker-vertrekt-met-stille-trom-bij-ciber.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5206495/1458016/580-banen-weg-bij-kpn-zakelijke-markt.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5206495/1458016/580-banen-weg-bij-kpn-zakelijke-markt.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5204038/1458016/it-talent-debate-2015-speelt-in-op-tekort.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5204038/1458016/it-talent-debate-2015-speelt-in-op-tekort.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5203091/1458016/uwv-fluit-scholten-awater-terug-bij-reorganisatie.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5203091/1458016/uwv-fluit-scholten-awater-terug-bij-reorganisatie.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5202540/1458016/cobolprogrammeurs-lopen-binnen.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5202540/1458016/cobolprogrammeurs-lopen-binnen.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5202249/1458016/erwin-walraven-wint-scriptieprijs-ngingn.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5202212/1458016/gerard-smits-is-nieuwe-baas-waterschapshuis.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/loopbaan/5201842/1458016/pdirektbaas-vertrekt-naar-sscict-haaglanden.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/development/4873768/1277180/hva-uva-en-vu-vormen-niet-tu-amsterdam.html
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/4734078/2379248/uvastudent-toont-computerbuitenbeentjes.html#reacties
http://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/4734078/2379248/uvastudent-toont-computerbuitenbeentjes.html
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5187492/making-it-better.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5187492/making-it-better.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5184130/business--it-security.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/content/dell_artikel/5187925/5184130/itsecurity-heeft-wel-degelijk-een-menselijke-factor.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5154001/bring-it-to-the-cloud-door-imtech-ict.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5154001/bring-it-to-the-cloud-door-imtech-ict.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5187492/making-it-better.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/content/canon_artikel/5192038/5187492/drie-sleutels-voor-meer-productiviteit.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/overzicht/meer/5184130/business--it-security.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://www.computable.nl/content/dell_artikel/5186828/5184130/informatiebeveiliging-in-een-open-wereld.html?utm_campaign=pb_artikel&utm_source=pb_artikel&utm_medium=pb_artikel
http://profile.computable.nl/profile/edekkinga
http://profile.computable.nl/profile/edekkinga
http://profile.computable.nl/profile/hkoppen
http://profile.computable.nl/profile/hkoppen
http://profile.computable.nl/profile/rezasarshar
http://profile.computable.nl/profile/rezasarshar
http://profile.computable.nl/profile/rmulder
http://profile.computable.nl/profile/PaVaKe
http://profile.computable.nl/profile/mauwerd
http://profile.computable.nl/profile/LouisK
http://profile.computable.nl/profile/NumoQuest
http://profile.computable.nl/profile/JvLeeuwen
http://profile.computable.nl/profile/woorschot
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


AdvertorialCegeka Detacheert
Of het nu gaat om korte of langdurige invulling van functies of om gedeeltelijke en volledige
resultaatverplichting; Cegeka biedt know-how en capaciteit. Wij hebben kennis in huis op het gebied
van Microsoft, Unix/Linux, SharePoint, .NET, Oracle DBA en Ingres. Klik hier

Je bent niet ingelogd. Je kunt als gast reageren, maar dan wordt je reactie pas zichtbaar na goedkeuring door de redactie.
Om je reactie direct geplaatst te krijgen, moet je eerst rechtsboven inloggen of je registreren.

Naam: E-mailadres: IP-adres:

50.97.53.245

Reactie op dit artikel:

Voorwaarden voor plaatsing van reacties

Reacties van gasten worden niet direct op de site geplaatst. De redactie controleert vooraf of de reactie aan een
aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

De reactie dient betrekking te hebben op de inhoud van bovenstaand artikel.
De reactie moet correct, bondig, professioneel en beschaafd zijn.
De reactie mag geen beledigingen, bedreigingen, al dan niet fictief, aan het adres van de andere sitebezoekers of
aan prominente personen bevatten.
Uitingen van geweld, racisme, anti-semitisme, het zwartmaken van individuen, groepen of organisaties worden niet
getolereerd.
Het plaatsen van persoonsgegevens zoals telefoonnummers en adressen in de tekst van de reacties is niet
toegestaan.
Reacties met (verkapte) reclame voor producten of diensten worden bewerkt of niet geplaatst.
Reacties met te veel taalfouten, volledig in hoofdletters zijn getypt, of te veel vraag/uitroeptekens bevatten worden
niet geplaatst.

De redactie behoudt zich het recht voor om reacties aan te passen, in te korten of te verwijderen. De redactie gaat

 Ik ga akkoord met de voorwaarden

Plaats react ie

4 Ruud Mulder 1145 6.65

5 Pa Va Ke 896 6.59

6 Felix The Cat 628 6.36
7 Louis Kossen 444 6.35

8 NumoQuest 1137 6.14

9 Jan van van Leeuwen 745 6.08

10 Willem Oorschot 462 6.06

Sitemap  |   Contact  |   Abonneren  |   Adverteren  |   Algemene voorwaarden  |   Disclaimer  |   Privacy  |   Cookiebeleid  |   IT Banen  |   Channelweb  |   Tweakers.net  |   Autotrack.nl  |   Marqit.nl

Alle rechten voorbehouden © 1995-2014 Marqit

Jouw reactie

converted by Web2PDFConvert.com

http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bv21appySVIGMHpCSMKWmgpAJ4db16wUAAAAQASCJtrwcOABYwaXKs60BYMnmrovApNgPsgERd3d3LmNvbXB1dGFibGUubmy6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaAXFodHRwOi8vd3d3LmNvbXB1dGFibGUubmwvYXJ0aWtlbC9uaWV1d3MvbG9vcGJhYW4vNTIwOTI1MS8xNDU4MDE2L3V2YS1iZW5vZW10LWhvb2dsZXJhcmVuLWljdC1lbi10ZWxlbWVkaWNpbmUuaHRtbKkCbetPbIqqtD7AAgLgAgDqAiI4MDk0L0NvbXB1dGFibGUubmwvdG9waWNzL2xvb3BiYWFu-AKB0h6QA-gCmAOMBqgDAdAEkE7gBAGgBh8&num=0&sig=AOD64_2cvoqqoASKfDREuzB7-G5Bys95sg&client=ca-pub-1934336461445755&adurl=http://www.cegeka.nl/professionalservices
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bv21appySVIGMHpCSMKWmgpAJ4db16wUAAAAQASCJtrwcOABYwaXKs60BYMnmrovApNgPsgERd3d3LmNvbXB1dGFibGUubmy6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaAXFodHRwOi8vd3d3LmNvbXB1dGFibGUubmwvYXJ0aWtlbC9uaWV1d3MvbG9vcGJhYW4vNTIwOTI1MS8xNDU4MDE2L3V2YS1iZW5vZW10LWhvb2dsZXJhcmVuLWljdC1lbi10ZWxlbWVkaWNpbmUuaHRtbKkCbetPbIqqtD7AAgLgAgDqAiI4MDk0L0NvbXB1dGFibGUubmwvdG9waWNzL2xvb3BiYWFu-AKB0h6QA-gCmAOMBqgDAdAEkE7gBAGgBh8&num=0&sig=AOD64_2cvoqqoASKfDREuzB7-G5Bys95sg&client=ca-pub-1934336461445755&adurl=http://www.cegeka.nl/professionalservices
http://profile.computable.nl/profile/rmulder
http://profile.computable.nl/profile/PaVaKe
http://profile.computable.nl/profile/mauwerd
http://profile.computable.nl/profile/LouisK
http://profile.computable.nl/profile/NumoQuest
http://profile.computable.nl/profile/JvLeeuwen
http://profile.computable.nl/profile/woorschot
http://www.computable.nl/overzicht/service/2077304/sitemap.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1458268/informatie--contact.html
http://profile.computable.nl/registreer.php?source=abonneren
http://www.computable.nl/adverteren/
http://www.computable.nl/overzicht/service/2888766/algemene-voorwaarden.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1484820/disclaimer.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/1484757/privacy.html
http://www.computable.nl/overzicht/service/4554155/cookiebeleid.html
http://www.itbanen.nl
http://www.channelweb.nl
http://tweakers.net
http://www.autotrack.nl
http://www.marqit.nl
http://www.marqit.nl/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

