PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR DEELNEMERS

V&VN Stomaverpleegkundigen
Jaarcongres V&VN Stomaverpleegkundigen, 29 oktober 2019 – Hart van Holland te Nijkerk

Geachte collega,
Hierbij ontvangt u de belangrijkste praktische informatie met betrekking tot uw aanwezigheid als deelnemer aan het
verenigingssymposium van V&VN Stomaverpleegkundigen. Indien u naar aanleiding van deze informatie aanvullende
informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de organisatie. De contactgegevens vindt u hieronder.
Algemene gegevens
Naam bijeenkomst
Datum bijeenkomst

: V&VN Stomaverpleegkundigen
: 29 oktober 2019

Locatiegegevens
Locatie
Expositieruimte
Wetenschappelijke zalen

: Hart van Holland, Berencamperweg 12, 3861 MC. Nijkerk
: Passe Partout
: Theater, Zaal Salvador, Zaal Vincent, Zaal Rembrandt

Ingang
Routebeschrijving

: Hoofdingang
: https://hartvanholland.nl/bereikbaarheid/

Secretariaat en contactpersoon
Uw contactpersoon
: Astrid van der Veeke en Maurits Scheffens
Telefoon secretariaat
: 046-2021803
Emailadres
: info@stomascholing.nl
Correspondentie
Correspondentieadres

: Postbus 34, 6130 AA Sittard

Wetenschappelijk programma
Congresdag
: 29 oktober 2019
Aanvangstijd
: 09.30 uur (registratie vanaf 08.50 uur)
Eindtijd
: 17.45 uur
Bij aankomst
Bij aankomst meldt u zich aan de registratiebalie van het symposium. Met uw definitief inschrijfbewijs (u ontvangt deze
in een separate email) haalt u uw badge op. Uw jas kunt u afgeven bij de garderobe van het congrescentrum maar
laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. Parkeren is gratis.
Badgeplicht
Het zichtbaar dragen van uw badge is verplicht, omdat er volgens CGR/GMH zichtbaar onderscheid gemaakt moet
kunnen worden tussen voorschrijvers en niet-voorschrijvers. Niet-voorschrijvers ontvangen een oranje badge,
voorschrijvers ontvangen een paarse badge. Indien de kleur niet overeenkomt met uw bevoegdheid, meldt u dit dan
bij de registratiebalie.
Goodybag
Na ontvangst van uw badge krijgt u van ons een goodybag, met daarin o.a. het programmaboekje en een pen. In het
programmaboekje kunt u per sessie aantekeningen maken.
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Uw persoonlijke programma
Op de tweede pagina van uw Definitief Inschrijfbewijs staan de sessies waarvoor u zich heeft ingeschreven. Wisselen
ten tijde van het symposium is mogelijk, mits er nog voldoende beschikbare plaatsen zijn in de ruimte van de sessie
welke u eventueel wilt volgen. Vergeet u niet om in dat geval de werkelijk gevolgde sessies in uw file te laten
aanpassen. Ze verschijnen namelijk ook op uw deelnamecertificaat. Aanpassing van het programma is mogelijk bij de
registratiebalie van het symposium met dien verstande dat de sessies 9, 13 en 17 (Theater) zijn volgeboekt.
Wetenschappelijke sessies
De sprekers hebben alle moeite genomen om hun sessie voor te bereiden. Wij vragen u vriendelijk om de sprekers
tijdens hun voordracht niet af te leiden en tijdig aanwezig te zijn bij de sessies waarvoor u zich heeft ingeschreven en
(vooral) tijdens sessies niet in- en uit te lopen. Voor de sessies in het middagprogramma geldt dat de sessies strikt op
tijd zullen beginnen en eindigen, zodat er bij het wisselen geen onnodige vertraging ontstaat. Houdt u hier s.v.p.
rekening mee.
Deelnamecertificaat
Kort na afloop van het symposium ontvangt u van ons per email het deelnamecertificaat. Omdat het om een pfd-file
gaat, kan het zijn dat uw provider het document in uw spam-box plaatst. Controleer uw spambox als u denkt iets niet
te hebben ontvangen.
Evaluatie
Kort na afloop ontvangt u van ons per email een uitnodiging om het symposium te evalueren. Wij verzoeken u
vriendelijk om deze evaluatie in te vullen. Het helpt de commissie om een volgende editie nog beter af te stemmen op
de wensen van de deelnemers.
Uw aanwezigheid
Bij het door u gereserveerde arrangement is alle catering inbegrepen. Catering wordt geserveerd vanuit de ruimte
waar de stands van de sponsoren zich bevinden. Maakt u gebruik van een dieet? Dan kunt u bij het personeel van het
congrescentrum vragen waar u uw dieet kunt afhalen. Na afloop van het symposium vindt er een netwerkborrel plaats.
De commissie en het bestuur verheugen zich op uw aanwezigheid. Servies meenemen naar sessiezalen is niet
toegestaan.
Avondprogramma
Er zijn slechts nog een aantal plaatsen beschikbaar voor het avondprogramma. Mocht u zich daar niet voor hebben
ingeschreven, maar toch nog willen deelnemen, dan kunt u dat tot 12.00 uur bij de registratiebalie aangeven.
Voorlichting farmaceutische producten
Farmaceutische (voor zover aanwezig) mogen productinformatie verschaffen aan voorschrijvers, mits dit gebeurt
binnen de door de organisatie aangewezen ruimte. Niet-voorschrijvers hebben geen toegang tot deze ruimte. Nietvoorschrijvers mogen bij farmaceuten onder geen enkel beding vragen naar informatie over medicijnen.
Website
Alle overige informatie (waaronder de routebeschrijving over het symposium kunt u terugvinden op
https://www.stomacongres.nl/
Tot slot
Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid tijdens het symposium. Wij zullen alles in het werk stellen om uw verblijf
zo aangenaam mogelijk te maken en wensen u een plezierig en leerzaam symposium.
Maurits Scheffens, symposiummanager
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