Oncologie

Doelgroep
De Verdiepingsdagen Oncologie zijn bedoeld voor (oncologie)verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten, researchverpleegkundigen, docenten, onderzoekers,
beleids- en staffunctionarissen en leidinggevenden.

1e aankondiging

Algemene informatie

Locatie
ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
www.reehorst.nl

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
- Accreditatiebureau Verpleegkundige Specialisten Register (VSR)
- Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Inschrijven
Je kunt je inschrijven op www.verdiepingsdagenoncologie.nl. Hier kun je je voorkeur
aangeven voor de ontbijtsessies, lunchmeetings en avondsymposia.
Kosten
De kosten voor deelname bedragen:
		
Lid V&VN Oncologie/NVPO/
V&VN PZ/GeriOnNe
Tot en met 1 oktober
1 dag
€ 140,00
2 dagen
€ 200,00

Vanaf 2 oktober
€ 155,00
€ 215,00

Geen lid
1 dag
2 dagen

€ 210,00
€ 295,00

€ 210,00
€ 295,00

Studententarief
Verpleegkundigen in opleiding kunnen zich registreren tegen een gereduceerd
dagtarief van € 30,00. Let op: beperkt aantal toegangsplaatsen beschikbaar.
Groepskorting
Groepsinschrijvingen van 50 personen of meer, afkomstig uit dezelfde organisatie,
kunnen contact opnemen met het congres secretariaat voor een groepstarief:
registrations@congressscare.com
Hotelaccommodatie
Tijdens de Verdiepingsdagen kun je overnachten op de congreslocatie de ReeHorst
of in het nabijgelegen Van Der Valk Hotel Veenendaal. Je kunt de hotelovernachting
reserveren bij de inschrijving. Wees er snel bij, want de ReeHorst heeft een beperkt
aantal kamers beschikbaar. Op beide congresdagen rijdt er een shuttlebus van het Van
Der Volk Hotel Veenendaal naar de congreslocatie.
Single room
ReeHorst - Classic Room
€ 76,50
ReeHorst - Classic Room met bad
€ 86,50
Van der Valk Veenendaal – Comfort kamer
€ 120,00
Van der Valk Veenendaal – Deluxe kamer
€ 126,00
Alle bedragen zijn inclusief ontbijt en toeristenbelasting.

Double room
€ 94,00
€ 104,00
€ 131,50
€ 136,50

Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440, 5201 AK ’s-Hertogenbosch, Tel. 073 690 14 15, info@congresscare.com, www.congresscare.com
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Voorwoord

Programma

Beste collega,
Graag nodigen wij je uit voor de allereerste Verdiepingsdagen Oncologie op 20 en
21 november 2018 in de ReeHorst in Ede.
Wat zijn de Verdiepingsdagen Oncologie?
Tijdens de Verdiepingsdagen Oncologie ligt de focus op het vakinhoudelijk uitdiepen
van een specifiek onderwerp of thema in de kankerzorg. Behalve actuele verdiepende
kennis krijg je ook handvatten om deze toe te passen in de dagelijkse verpleegkundige
praktijk. Bovendien is er veel aandacht voor je ontwikkeling als zorgprofessional.
En je krijgt ruimschoots de gelegenheid om te netwerken en in contact te komen met
experts en collega’s tijdens de ontbijtsessies, lunchmeetings of avondsymposia.
Wil je je verder professionaliseren in de oncologie?
Schrijf je dan snel in voor de Verdiepingsdagen op
www.verdiepingsdagenoncologie.nl
Tot ziens op 20 en 21 november!
De congrescommissie
Natascha Schrama (voorzitter)
Dorien van Benthem
Erik van Muilekom
Rixt Bode
Jan Ouwerkerk
Maarten van Elst
Sieta Sijtsema

Inmiddels staat het programma al grotendeels in de steigers.
Tot de thema’s behoren:
• Van inzicht tot actie
• What’s hot? Nieuwe behandelmethoden
• Ziekenhuisverplaatste zorg
• Hoe interpreteer ik de bloeduitslagen?
• Farmacologie
• Cognitieve problemen na de oncologische behandeling
• Hopen op beter worden en wat als dat lukt
• Hoe presenteer ik mezelf?
• Spiritualiteit, hoe ga ik er in de praktijk mee om?
• Zorg voor mezelf
Ben je benieuwd naar het volledige programma? Hou dan de
website in de gaten: www.verdiepingsdagenoncologie.nl.
Je kunt je hier ook inschrijven voor de nieuwsbrief, dan houden we
je per e-mail op de hoogte.

> ‘De essentie van kennis vergaren zit in
het weten

waar je kennis kan halen.

Daarom combineren we tijdens de Verdiepingsdagen

kennis uitwisselen met netwerken’

Natascha Schrama, voorzitter Verdiepingsdagen Oncologie

registreer

Volg ons op:

