uitnodiging

Geachte collegae,
De maatschap MKA-chirurgie van het Elkerliek Ziekenhuis nodigt u, mede
namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie van harte uit voor het 62e Najaarscongres van de NVMKA.
Het congres wordt van 31 oktober t/m 2 november 2018 gehouden in het Speelhuis
te Helmond.
MKA-chirurgen dragen nauwkeurigheid en zorgvuldigheid hoog in het vaandel.
Wij hebben om die reden “PRECISIE” gekozen als thema voor het congres. Binnen
dit thema zal professor Maarten Steinbuch u meenemen op het gebied van
hightech-systemen en robotica. Met grote precisie wordt binnenkort de slimste
wijk van Nederland in Helmond gesitueerd. Professor Elphi Nelissen zal u uitleggen
hoe duurzame en innovatieve ideeën deze wijk van de toekomst tot stand gaan
brengen. Walter van Breda en Kim Feron zullen het thema Precisie benaderen vanuit
de vakgebieden implantologie en radiologie.
We hopen dat het thema u aanspreekt en we nodigen u van harte uit om een
voordracht te houden, bij voorkeur ‘precies’ passend bij het thema.
Abstracts van de vrije voordrachten graag voor 1 september naar:
info@ireenrientjes.nl.
Op donderdagavond is er in het kasteel van Helmond, onze met precisie
gerestaureerde middeleeuwse waterburcht, een spectaculair feest met walking
dinner. Het kasteel bevindt zich op loopafstand van de congreslocatie.

Wij hebben kamers in optie genomen bij hotel West Ende; ‘precies’ gelegen tussen de
feest- en congreslocatie. Wij adviseren u van harte om al op woensdag (avond) naar
Helmond te komen, zodat u uitgerust en op tijd aanwezig kunt zijn bij de opening
van het congres.
Hotelkamer boeken: info@westende.nl, of 0492-52 41 51
onder vermelding NVMKA.
Nog leuker is het natuurlijk als u op woensdag 31 oktober meedoet aan de
golfwedstrijd of de ATB fietstocht. Zuidoost-Brabant is een perfecte regio
om te golfen en te fietsen! De golfwedstrijd vindt plaats op de mooie 18 holes
championship-course van golfbaan de Stippelberg. De uitdagende, maar voor
iedereen geschikte, ATB-route staat onder begeleiding van een professionele
mountainbiker. Voor deelnemers aan beide activiteiten is een afsluitende borrel
en diner georganiseerd in het fraaie clubhuis van de golfclub. Voor de niet-golfers
en niet-MTB’ers wordt woensdag 31 oktober door hoofdsponsor Sirona een
pre-conference course georganiseerd met als titel: ‘Total temporomandibular joint
replacement with a prosthesis: a preliminary report.’
Inschrijven voor het congres en de sociale activiteiten: www.ireenrientjes.nl.
Alle locaties zijn op loopafstand van Station Helmond en van de ruime
Boscotondo parkeergarage.
Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen
‘precies’ in het mooie Helmond!
Manon de Clonie MacLennan-Naphausen, Gertjan Dicker,
Jeroen Dings, Robert Groot

