
               
 

 
  

        
Uitnodiging tot het houden van een voordracht 
 
Het thema van het Najaarscongres van NVMKA/SSKMKA op  
3 & 4 november 2022 is:  
 
‘MKA in beweging’ 
 
U wordt vriendelijk verzocht een voordracht te houden, bij voorkeur gerelateerd aan dit thema.  
Voordrachten met een ander onderwerp kunnen ook ingediend worden. 
 
Informatie voor sprekers: 
 

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

2. MKA talks 
Zoals te doen gebruikelijk is er 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  

 
3. Promovendi 

De spreektijd bedraagt 12 minuten waarna 3 minuten beschikbaar zijn voor discussie.  
 
Beschikbare audiovisuele middelen: 

a. Windows en Apple laptop en beamer (USB stick met presentatie of eigen laptop 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 

 
Op de event website worden de samenvattingen van de geaccepteerde voordrachten opgenomen.  
Een samenvatting voldoet aan de volgende eisen: 

a. Maximaal 250 woorden (Nederlands) voor reguliere voordrachten, 200 woorden bij TED-talk, lettertype Calibri 11 
en in Word aanleveren (geen PDF) 

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: 

● introductie en doelstelling 
● materiaal en methoden  
   (zoals duur van het onderzoek, beschikbaar materiaal, toegepaste onderzoeksmethode, omvang cohort,  
    statistische bewerking) 
● resultaten 
● conclusie 

f. Maximaal drie relevante literatuurreferenties 
g. Subsidieverstrekkers, indien van toepassing. 

 
Uiterste datum van inzending: 11 september 2022 

U ontvangt eind september bericht omtrent acceptatie of afwijzing van uw voordracht. 
 

Uw samenvatting kunt u per e-mail sturen aan: 
        Ireen Rientjes Congresorganisatie: info@ireenrientjes.nl, 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 
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