“More than keeping up appearances”

NWHHT Najaarscongres
3 + 4 oktober 2019
Beste NWHHT-leden,
Graag nodigen wij u allen uit voor het NWHHT najaarscongres welke zal plaatsvinden op donderdag
3 en vrijdag 4 oktober 2019 in het Maastricht Expositie & Congres Centrum (MECC).
De wetenschapscommissie van de NWHHT zal het programma op donderdag 3 oktober verzorgen,
dit zal vooral bestaan uit presentaties over lopende en nieuwe onderzoeksprojecten. Deze dag
wordt afgesloten met een borrel en een diner in het mooie centrum van Maastricht. Vrijdag 4
oktober staat in het teken van “functie-behoud bij behandeling van hoofd-hals tumoren” en wordt
georganiseerd door de Hoofd-Hals Werkgroep van Maastricht. Hiervoor hebben wij interessante
sprekers benaderd, echter het definitieve programma volgt nog. De keynote lezing wordt gegeven
door Amko Leenarts, Design Director Ford Europe.
Er is op deze dag ook ruimte gereserveerd voor vrije voordrachten, hiervoor kunnen jullie abstracts
indienen tot 20 augustus 2019. Uiterlijk 6 september ontvangt u bericht of u abstract is
geaccepteerd.
Op zaterdagochtend zullen wij, indien er genoeg animo bestaat, een ‘social event’ organiseren. Dit
wordt een sportief en/of cultureel programma, waarbij partner en/of familieleden ook van harte
welkom zijn. Dit kan aangegeven worden bij de aanmelding.
Alle praktische informatie omtrent abstracts indienen, registratie en accommodatie vindt u op de
volgende pagina.
Wij willen u vriendelijk verzoeken om deze uitnodiging door te sturen aan iedereen die
belangstelling heeft om het congres bij te wonen.

We hopen u te mogen verwelkomen in het mooie zuiden op 3 en 4 oktober!
Met vriendelijke groet,

Dr. M. Lacko, KNO-arts/hoofd-hals oncoloog & voorzitter hoofd-hals werkgroep
Dr. F. Hoebers, radiotherapeut-oncoloog
Dr. L. A. A. Vaassen, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg/hoofd-hals oncoloog
Dr. A. Hoeben, Medisch oncoloog

Abstracts kunnen vóór 20 augustus ingediend worden via:
Abstract indienen. Op de laatste bladzijde vindt u het
format voor het aanleveren van de abstracts.

Praktische informatie
Inschrijven

Inschrijven kan via https://nwhht.paydro.com

Inschrijfgeld

De gespecificeerde inschrijfkosten kunt u vinden op de site: https://nwhht.paydro.com
Para-medici & AIOS kunnen een kortingscode aanvragen via de volgende link: Kortingscode

Locatie congres

Maastricht Expositie & Congres Centrum (MECC)
Forum 100
6229 GV Maastricht
https://www.mecc.nl/nl/bezoeken/bereikbaarheid-parkeren

Locatie diner
Rebelle Maastricht
Kesselskade 43, 6211 EN, Maastricht
http://rebellemaastricht.nl/

Accommodatie

Boek nu uw hotel tegen gereduceerd tarief (keuze uit 5 hotels):

https://book.passkey.com/event/49899329/owner/14295447/home

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij ABAN - NVMKA - Kwaliteitsregister V&V en register
zorgprofessionals - Verpleegkundig specialisten - Mondhygiënisten - Physician Assistants

Sponsoren

Secretariaat organisatie: Ester Paquay & Audrey Voncken

nwhht.congres.2019@mumc.nl
 043-3877585 / 043-3874594

Bijlage 1: Format voor inleveren abstract
Graag willen we u vragen om een Nederlandse samenvatting per e-mail
(nwhht.congres.2019@mumc.nl) in te sturen. De deadline hiervoor is 20 augustus a.s.
De samenvatting is gestructureerd en de volgende onderdelen worden vermeldt:
- Doel,
- Patiënt(en) en methode óf materiaal en methode,
- Resultaten en conclusie (zie bijgesloten voorbeeld).
U wordt verzocht om bij indiening aan te geven of dit een lopend onderzoek betreft, een
nieuw voorstel of een afgerond onderzoek.
Instructies voor de inhoud van de samenvattingen:
1. Een samenvatting mag niet langer zijn dan 200 woorden (inclusief
literatuurverwijzing; exclusief de namen van maximaal zes auteurs en de titel van de
voordracht of de poster).
2. Figuren en tabellen. Per voordracht kan niet meer dan één figuur of tabel worden
opgenomen (foto's, schema's en grafieken, met letters en cijfers, die na verkleining
tot acht cm breedte goed leesbaar blijven).
3. Literatuurverwijzingen dienen opgesteld te worden conform het voorbeeld.
4. Afkortingen dienen zoveel mogelijk te worden vermeden en in ieder geval te worden
verklaard. In de titel mogen geen afkortingen voorkomen.

VOORBEELD
A. Achternaam, B. Achternaam, C. Achternaam, D. Achternaam, E. Achternaam, F.
Achternaam (instituut)
Hoe wordt een samenvatting ingediend? (titel)
Doel: naar de efficiëntie van informatieoverdracht door middel van gestructureerde
samenvattingen van voordrachten tijdens de algemene vergadering.
Materiaal en methode: Het bestuur van de Vereniging wil de samenvattingen voor de
toekomstige algemene vergaderingen op overzichtelijke wijze standaardiseren volgens de
suggesties zoals die zijn gedaan in het artikel van Comans en Overbeke1 .
Resultaten: Van concrete resultaten van het invoeren van gestructureerde samenvattingen
kan nog niet worden gesproken, maar naar verwachting zullen de resultaten en conclusies
duidelijker worden weergegeven en derhalve gemakkelijker leesbaar zijn. Het aantal van
200 woorden zal niet overschreden mogen worden. Literatuurreferenties dienen te passen
binnen het kader. Eén en ander vergemakkelijkt de publicatie in het Nederlands Tijdschrift
voor KNO-Heelkunde. Bij voorkeur dient het lettertype Arial te zijn, puntgrootte 11. Gebruik
van een kleiner lettertype is niet toegestaan.
Conclusie: Gestructureerde samenvattingen bevatten meer relevante informatie en
vergemakkelijken de beoordeling. Auteurs van voordrachten voor de algemene vergadering
dienen zich aan de richtlijnen te houden, zoals vermeld in de vooraankondiging.
1Comans MLA, Overbeke AJPM. De gestructureerde samenvatting: een hulpmiddel voor lezer en
auteur. Ned Tijdschr Geneeskd 1990; 134:2338-43.

