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1. TARIEVEN OVERZICHT
60e Najaarsvergadering NVMKA, 3-4 november 2016 in TivoliVredenburg te Utrecht
Registratie
voor 1 september 2016

Registratie
vanaf 1 september 2016

Activiteiten woensdag 2 november 2016
0 Golftoernooi (incl. borrel en diner)
0 ATB-en (incl. borrel en diner)

€ 200,€ 100,-

€ 225,€ 125,-

Congres Leden en Buitengewone Leden NVMKA
0 Congres 3 & 4 november 2016
0 Congres donderdag 3 november 2016
0 Congres vrijdag 4 november 2016
0 Gala avond donderdag 3 november 2016

€
€
€
€

285,200,200,100,-

€
€
€
€

385,300,300,125,-

Congres Aspirant – leden NVMKA*
0 Congres 3 & 4 november 2016
0 Congres donderdag 3 november 2016
0 Congres vrijdag 4 november 2016
0 Gala avond donderdag 3 november 2016

€
€
€
€

75,55,55,100,-

€
€
€
€

175,155,155,125,-

€
€
€
€

260,200,200,125,-

* AIOS Kaakchirurgie en Buitengewone Leden in het bezit van een studentenpas

Congres Rustende Leden NVMKA
0 Congres 3 & 4 november 2016
0 Congres donderdag 3 november 2016
0 Congres vrijdag 4 november 2016
0 Gala avond donderdag 3 november 2016

€
€
€
€

Congres Niet - Leden NVMKA
0 Congres 3 & 4 november 2016
0 Congres donderdag 3 november 2016
0 Congres vrijdag 4 november 2016

€ 585,€ 400,€ 400,-

€ 785,€ 600,€ 600,-

Partner
0 Golftoernooi (incl. borrel en diner)
0 ATB-en (incl. borrel en diner)
0 Gala avond donderdag 3 november 2016
0 Partnerprogramma vrijdag 4 november 2016

€
€
€
€

€
€
€
€

160,100,100,100,-

200,100,100,75,-

225,125,125,100,-

2. UITNODIGING TOT HET HOUDEN VAN EEN VOORDRACHT
e

Het thema van de 60 najaarsvergadering op 3 & 4 november 2016 is:

‘Innofacion’
U wordt vriendelijk verzocht een voordracht te houden, bij voorkeur gerelateerd aan dit thema.
Voordrachten met een ander onderwerp kunnen echter ook ingediend worden.
Informatie voor sprekers:
1.

Reguliere voordrachten
De spreektijd bedraagt 8 minuten waarna 2 minuten beschikbaar zijn voor discussie.

2.

MKA talks
In navolging van de voorjaarsvergadering 2014 in Nijmegen is ook ruimte voor zogenaamde TED talks, het naar voren brengen
voor een bepaald idee t.b.v. de MKA chirurgie.
De spreektijd bedraagt 6 minuten waarna 2 minuten beschikbaar zijn voor discussie
Informatie over TED talks en opbouw daarvan, zijn op Internet te vinden, zie o.a. www.ted.com

Beschikbare audiovisuele middelen:
a. Windows laptop en beamer (USB stick met presentatie meebrengen)
b. Gebruik Apple en Keynote bij indiening voordracht (info@ireenrientjes.nl) vermelden
c. Technische assistentie is aanwezig
d. Sprekers worden verzocht, gedurende hun sessie, op de voorste rij in de zaal plaats te nemen
Er wordt een programmaboekje samengesteld waarin de samenvattingen van de voordrachten worden opgenomen.
Een samenvatting voldoet aan de volgende eisen:
a. Maximaal 250 woorden (Nederlands) voor reguliere voordrachten, 200 woorden bij TED-talk, lettertype Calibri 10
b. Titel in hoofdletters; maximaal 14 woorden
c. Namen van auteurs in hoofdletters en geen titulatuur vermelden. De naam van degene die de voordracht
houdt als eerste vermelden.
d. Maximaal twee regels voor de instelling(en) waar het onderzoek plaatsvond in de volgorde afdeling,
ziekenhuis en plaats
e. De samenvatting bevat de volgende onderdelen:
● doel van het onderzoek en vraagstelling
● toegepaste onderzoeksmethoden en beschikbare materiaal
(zoals duur van het onderzoek, omvang cohort, statistische bewerking)
● resultaten
● conclusie(s)
f. Maximaal drie relevante literatuurreferenties
g. Subsidieverstrekkers, indien van toepassing.
Uiterste datum van inzending: 1 september 2016
U ontvangt medio september bericht omtrent acceptatie of afwijzing van uw voordracht.
Uw samenvatting kunt u per e-mail sturen aan:
Ireen Rientjes Congresorganisatie: info@ireenrientjes.nl. Tel. 074 – 2782983, mobiel : 06 – 52110442
a. U ontvangt een bevestiging van uw inzending.
b. Na beoordeling door de organisatoren ontvangt u bericht over acceptatie of afwijzing van de voordracht.
c. Bij het beoordelen van de ingezonden abstracts wordt rekening gehouden met:
*
Relatie met het thema
*
Kwaliteit
*
Inhoud
*
Originaliteit
*
Relevantie
*
Documentatie
*
Het maximaal aantal te houden voordrachten

3. CONGRESLOCATE
TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht
www.tivolivredenburg.nl
TivoliVredenburg ligt direct naast het Centraal Station Utrecht.
4. CONGRESHOTELS
Grand Hotel Karel V*****
Geertebolwerk 1
3511 XA Utrecht
www.karelv.nl
In Grand Hotel Karel V vindt op donderdagavond 3 november het Lustrum-Gala plaats.
U kunt een hotelkamer reserveren:
• per email reservations@karelv.nl o.v.v. code NVMKA
• telefonisch 030 – 233 74 61 o.v.v. code NVMKA
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

€ 175,- excl. ontbijt à € 22,50 p.p.
€ 195,- excl. ontbijt à € 22,50 p.p.

De optie op de hotelkamers loopt 1 september 2016 af.
Apollo Hotel Utrecht****
Vredenburg 14
3511 BA Utrecht
www.apollohotelsresorts.com/utrecht
U kunt een hotelkamer reserveren via de volgende link:
http://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=1634093&hotelID=97301
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

€ 116,10 excl. ontbijt à € 19,50 p.p.
€ 116,10 excl. ontbijt à € 19,50 p.p.

De optie op de hotelkamers loopt 1 september 2016 af.
Alle locaties, zowel congres als hotels, zijn op loopafstand van Centraal Station Utrecht.
5. PARTNERPROGRAMMA
Op vrijdag 4 november wordt het volgende programma voor partners georganiseerd:
09.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
12.30 uur

Rondleiding in het Academiegebouw
Kopje koffie
Bezoek DOMunder
Lunch in Restaurant Broers

