Uitnodiging ERGOMETRIE 2019
Locatie: BCN Catharijnesingel Utrecht
Geachte collega,
Ook in 2019 wordt de ergometriecursus voor longartsen en longartsen i.o. georganiseerd.
Deze zal plaatsvinden op donderdag 13 en vrijdag 14 juni 2019 in vergader- en
congreslocatie BCN, Catharijnesingel te Utrecht.
Dit jaar maakt de ergometriecursus deel uit van het cursorisch onderwijs aan AIOS (in de
laatste twee jaar van hun opleiding).
Voor de AIOS zijn er 35 plaatsen in de cursus gereserveerd. De overige 17 plaatsen worden
verdeeld over longartsen (13), sportartsen (2) en cardiologen (2).
De cursus wordt wederom opgebouwd volgens het beproefde recept, waarbij naast het
centrale onderwijs ook veel tijd ingeruimd zal worden voor het oefenen in kleine groepjes.
De organisatie van de cursus zal ondersteund worden door Constance Harks namens het
NVALT secretariaat (Constance@nvalt.nl).
U kunt zich inschrijven via de congrespagina van de website van de NVALT.
De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Inschrijven is mogelijk tot vrijdag 29 maart 2019.
Bij afmelding tot vrijdag 29 maart 2019 via mail (constance@nvalt.nl) wordt er 50 euro
administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering vóór vrijdag 3 mei 2019 via mail (constance@nvalt.nl) is het cursusgeld
verschuldigd mits de vacante plaats kan worden toegewezen aan een andere gegadigde (een
en ander ter beoordeling en in overleg met de organisatie).
Indien het laatste het geval wordt er 100 euro aan administratiekosten in rekening gebracht.
Bij annulering na vrijdag 3 mei 2019 worden de volledige kosten in rekening gebracht en is
restitutie niet mogelijk.
De kosten voor NVALT leden bedragen 600 euro (exclusief BTW).
De kosten voor de niet-NVALT leden bedragen 700 euro (excl. BTW).
De ergometriecursus wordt geaccrediteerd met 12 punten.
Voor eventuele overnachting dient u zelf zorg te dragen.
Het maximale aantal deelnemers bedraagt 52. De ervaring heeft geleerd dat de cursus vlug
volgeboekt is, dus reageer snel!
Mede namens de andere cursusdocenten,
Joost van den Aardweg

Bijlage: concept programma 2019
P.s.: wij adviseren u bij deelname een annuleringsverzekering af te sluiten.

