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Geachte collegae,
Helaas bleek het in 2020 niet mogelijk om het 64e Najaarscongres van de NVMKA
op de voor ons allen gebruikelijke manier te organiseren. Dat was een groot gemis
daar eenieder het belang en de noodzaak inziet van de contacten met collegae,
zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk vlak. Onlangs zijn er door de overheid
diverse versoepelingen bekendgemaakt, die leiden tot een mogelijke terugkeer
naar een ‘normale’ samenleving. De inmiddels hoge landelijke vaccinatiegraad en
het vaccinatietempo ondersteunen dit en bieden zicht op verdere uitbreiding van
ontspanningsmogelijkheden en beroepsmatige bijeenkomsten met een aanzienlijk
aantal deelnemers, zoals congressen.
Uiteraard heeft de maatschap MKA WestBrabant niet stil gezeten en zijn de
voorbereidingen voor het 65e Najaarscongres van de NVMKA achter de schermen
doorgegaan. Inmiddels gaan wij ervan uit dat het congres, maar dan nu een Lustrum
congres, doorgaat op donderdag 11 en vrijdag 12 november 2021, gehouden in het
Chassé Theater in Breda. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.
Ons vakgebied is volop in beweging, natuurlijk medisch inhoudelijk maar ook
organisatorisch en financieel. Het hele landschap in en rondom de MKAchirurgie
is zeer dynamisch en dan is ook dit congres aan verandering onderhevig. Daarom
hebben wij, in samenwerking met het bestuur van de NVMKA, besloten om het
najaarscongres ‘nieuwe stijl’ te organiseren.

'Innovatie in de MKAchirurgie; tien x TEDx', begeleid door eminente collegae uit
het veld. En…. ‘special guest’ Guido Weijers met zijn Masterclass Geluk mag u zeker
niet missen!
Naast wetenschap is er een spetterend feest met de topband Female Fusion
gepland in de kapel van Hotel Nassau, in het mooie bourgondische centrum van
Breda. Hotel Nassau is tevens het congreshotel, waarvoor u direct met de
congresregistratie een kamer kunt reserveren. Het hotel is op 10 min. lopen van
het Chassé Theater, alwaar voldoende parkeergelegenheid is. Beide locaties zijn
op 15 min. loopafstand van station Breda. Als alternatief hotel adviseren wij het
Golden Tulip Hotel Keyser, gelegen op enkele minuten lopen van het Chassé Theater.
Op woensdagavond wordt er in Hotel Nassau een preconference course
georganiseerd door onze partner KLS Martin, met als titel ‘Meet the Case Designer,
een kennismaking met virtueel Orthognatisch plannen’. Met het congres ‘nieuwe
stijl’ zullen de gebruikelijke sociale activiteiten op woensdag niet worden
georganiseerd, behoudens het ATBen voor de liefhebbers op woensdagmiddag.
Abstracts van de vrije voordrachten en voordrachten van promovendi graag uiterlijk
op 12 september 2021 inzenden aan: info@ireenrientjes.nl
Registratie en hotelreservering: www.ireenrientjes.nl

Wij hebben om die reden ‘Met het Oog op morgen’ als thema voor het congres
gekozen. U zult kennis maken met ‘het professoren debat’, waarbij de hoogleraren
binnen ons vakgebied gaan discussiëren over een aantal pakkende onderwerpen.
Daarnaast zijn er invited speakers met voordrachten over de ‘Orbita binnen de
MKAchirurgie’, TED Talks en zullen sprekers uit de hoek van de politiek en de
zorgverzekeraar hun toekomstbeeld over de zorg geven. Er komen aparte sessies
met voordrachten van promovendi, maar er is ook ruimte voor vrije voordrachten
door AIOS en leden. Tevens zullen we een parallelsessie organiseren met als thema

Wij adviseren u van harte om reeds op woensdag(avond) naar Breda te komen,
zodat u uitgerust en op tijd aanwezig kunt zijn bij de opening van het congres.
Wij hopen u in groten getale te mogen verwelkomen in ons bourgondisch Breda,
Eelco Bergsma, Jan van Gemert, Peter Gooris, Erik van Hooft, Hanneke Kouwenberg,
Gertjan Mensink, Jop Verweij, Bert Voûte

