
PLASTINIEUWS 2021-09 NVPC-dagen

Beste <<First Name>>, jij komt toch ook naar de NVPC-dagen op 5 en 6 november 2021?

Binnenkort alle gedetailleerde informatie, maar nu alvast een voorproefje en de onthulling van de

locatie!

NVPC-DAGEN 5 EN 6 NOVEMBER 

De NVPC-dagen vinden in november plaats, met op vrijdag 5 november de Scholingsdag en op
zaterdag 6 november de Wetenschapsdag. We keren terug naar het nieuwe normaal, waarbij we
kritisch kijken naar wat we willen houden en wat we anders willen doen. Daarom hebben de
NVPC-dagen dit jaar het thema Vroeger 2.0. De sponsoren zijn al benaderd, sprekers worden
getraind en het programma wordt goed gevuld. Binnenkort is alle inhoudelijke informatie op de
website voor de NVPC-dagen te vinden.

REGISTRATIE-UITNODIGING VOLGENDE WEEK

Je ontvangt volgende week een e-mail met registratielinks van Two Hands Events. Registreer
snel en maak gebruik van het early bird-tarief!

DOWNLOAD DE NETWORKAPP

Het programma is alleen digitaal in Networkapp beschikbaar, en ook tijdens het congres wordt
via Networkapp gecommuniceerd. Zorg dus voorafgaand aan het congres dat het werkt, dan
hoef je daar tijdens het congres geen zorgen meer over te maken. 

Daarnaast heeft de NVPC een community in Networkapp, waarbinnen actueel nieuws wordt
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verspreid. Ook de toekomstige registraties voor hondenbeten en medische missers wordt via
Networkapp mogelijk.

Mocht je Networkapp nog niet in je
telefoon hebben staan, download de app
dan snel en registreer voor de NVPC-
community. Iedereen die niet was
aangemeld heeft onlangs een e-mail
ontvangen uit Networkapp met de invite
codes. 

FYSIEKE NVPC-DAGEN IN AMSTERDAM 

Onder de maatregelen die nu gelden kunnen de NVPC-dagen weer fysiek plaatsvinden. Wij zijn
hier erg blij mee en hopen dat jij ook uitkijkt naar een fysiek congres! Dat betekent wel dat we
gaan scannen voor toegang. Zorg dus dat je de corona-check app op orde hebt en kom alleen
als je bereid bent de geldende maatregelen op te volgen. 

De NVPC-dagen vinden plaats in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam. Dit gebouw ligt
met drie zijden in het water van 't IJ en wordt omschreven als een betonnen doos met een
glazen huid. 

 




