Back to basics

met

27-02-2018 | 9-17 uur
WKZ Utrecht
Programma … en alle sprekers zijn echte ventilation practitioners!
8.30-9.15

Ontvangst met koffie en thee

9.15-9.50

Anatomie en fysiologie, Dolf Weller

9.50-10.15

Triggering en sturing, Michel Vroomans

10.15-10.40

Druk-of volumeconstant, Dolf Weller
Pitch

10.45-11.10

Koffiepauze

11.10-11.30

Doelen van beademing, Christiaan Theunisse

11.30-12.00

Beademing in de praktijk, Tessa Dongelmans
Pitch

12.05-13.15

Lunch en bezoek stands

13.15-14.00

Weanen, Ed Gijsbertsen

14.00-14.30

De kunstmatige luchtweg, Christiaan Theunisse

14.30-14.55

Beademingsinstellingen, Louis van Welie

14.55-15.30

Specifieke metingen, Thera de Gier

15.30-15.45

Theepauze

15.45-16.15

Verpleegkundige aspecten, Esther van Pijkeren

16.15-16.45

Quiz en prijsuitreiking, dagvoorzitter

16.45

Borrel

Aanmelden via www.vpned.nl
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Hoe kan ik me aanmelden?

Vul op de website www.vpned.nl zo snel mogelijk je gegevens in. Als je bij de eerste honderd
aanmelders zit ontvang je direct een bevestiging van je inschrijving en ben je er bij!

Wat nu als ik te laat ben met aanmelden

Dan heb je volgend jaar weer een kans: we organiseren B2B namelijk elk jaar rond dezelfde tijd. Let
goed op de berichtgeving en je eigen ventilation practitioner.

Wat nu als ik toch opeens verhinderd ben?

Jammer voor je! Geef het even door op info@vpned.nl, misschien kunnen we nog iemand anders
blij maken met je plaats.

Is het echt gratis? Hoe kan dat?

Door sponsoring van de onderstaande bedrijven en zeer lage overheadkosten. We doen dit omdat
we als vakgroep zo graag willen dat iedereen in Nederland state-of-the-art kan beademen. Er zit
geen addertje onder het gras. Wij hebben zelf ook een hekel aan addertjes.

Waarom moet ik dan toch geld meenemen?

We denken dat iedereen gewoon zijn eigen lunch mee kan nemen, net zoals op een normale
werkdag. We hebben een hekel aan overdaad en willen de drempel om te komen zo laag mogelijk
houden. Indien gewenst kan er in het ziekenhuisrestaurant echter wel geluncht worden en verder
heb je geld nodig voor parkeren en/of openbaar vervoer. Koffie/thee/koekje zijn op onze kosten.
Verder adopteren we elk jaar een goed doel: een vrijwillige bijdrage stellen we erg op prijs!

Hoe kan ik daar het beste komen?

Parkeren in P+R de Uithof. Ligt direct naast de A28 en is met de auto prima te bereiken.
Een hele dag parkeren zonder gebruikmaking van het openbaar vervoer kost € 4,50. Een hele dag
parkeren en met 5 personen met het openbaar vervoer kost je €5,00 totaal. Lopen vanaf P+R de
Uithof kost ongeveer 10 minuten. Koop voor €0,50 extra dat buskaartje erbij, dan brengt de bus je in
2 minuten van P+R de Uithof naar het WKZ. Parkeren onder het WKZ kan momenteel niet, in de
parkeergarage van het UMCU wel. Daar betaal je het normale dagtarief (stuk duurder).
Vanaf de hoofdingang WKZ staat het bewegwijzerd: naast het restaurant op de begane grond.

Is het niet te moeilijk voor mij?

We behandelen deze dag de basis en wat extra’s. Wij houden het heel praktisch en zorgen ervoor
dat niemand op het einde van de dag meer met vragen zit: gegarandeerd.

Hoe ontvang ik mijn accreditatiepunten?

Na het invullen van het digitale evaluatieformulier krijg je het certificaat automatisch toegestuurd.

