
Geachte collega's,
 
De voorbereidingscommissie van de Nederlandse Nefrologiedagen nodigen u uit om één of meer abstracts 
in te dienen voor De Nefrologiedagen 2023 die zullen plaatsvinden op 28 en 29 maart 2023.
 
Abstracts in het wetenschappelijk programma
Net als bij de voorgaande edities zullen keynote sprekers een actueel thema behandelen. Sommige van 
deze sessies worden aangevuld met korte presentaties (abstracts) van studies of kwaliteitsverbeterprojecten
die door iedere zorgprofessional en/of afdeling kunnen worden ingediend en door de 1e auteur worden 
gepresenteerd. In sommige andere sessies worden uitsluitend abstracts gepresenteerd. Het beste abstract 
per categorie wordt beloond met een prijs.
 
Indienen van een abstract
U kunt een abstract indienen door u in te schrijven voor het congres. In de 4e stap van de registratie-
procedure kunt u kiezen of u een abstract wel, niet of later wilt indienen. Als u een abstract wilt indienen dan 
kiest u voor die optie, vervolgens voor de categorie waarin u het abstract wilt uploaden en kies vanaf uw 
harde schijf het abstract. Let op: wij vragen u om abstracts alleen in pdf formaat up te loaden.

Dien uw abstract in in de categorie “Paramedisch”

U kunt meerdere abstracts indienen. Ook kunt u ervoor kiezen om op een later tijdstip een abstract in de 
dienen. Bewaar daarom de bevestiging van uw aanmelding zorgvuldig, omdat u met de meegezonden link 
naderhand abstracts kunt indienen en verwijderen. Op 15 januari 2023 om 23.59 uur sluit de termijn voor 
indienen en kunt u daarna niets meer toevoegen, wijzigen of verwijderen. 

Beoordeling en indeling in het programma
Tussen 16 januari  2023 en 7 februari 2023 zullen de ingezonden abstracts door de reviewers worden 
beoordeeld. Na de beoordeling zal de voorbereidingscommissie op 14 februari 2023 vergaderen over de 
abstracts en in welke sessies van het programma deze zullen worden geplaatst. Uiterlijk 21 februari 2023 
wordt de indeling op deze website gepubliceerd. 
Belangrijk: na bekendmaking van de indeling kunt u uw reeds geboekte arrangement kosteloos wijzigen. 
Teveel betaalde bedragen worden uiteraard teruggestort.

Prijzen voor de beste abstract
De Nederlandse Nefrologiedagen kent een geldprijs toe aan de beste abstract.
De prijs voor de beste paramedische abstract bedraagt € 500,00. 
De winnaar dient zelf het prijzenformulier in te vullen en op te sturen aar info@nefrologiedagen.nl
 
Restitutie voor geaccepteerde abstracts
Indien uw abstract is geaccepteerd voor presentatie kunt u een restitutie op het inschrijfgeld aanvragen. De 
restitutie bedraagt maximaal € 50,00, ongeacht het aantal abstracts dat u indient en ongeacht het aantal 
abstracts dat is geaccepteerd voor presentatie.
 
Vragen en informatie
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of wenst u nadere informatie, neemt u dan 
contact op met het congressecretariaat, bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Het 
telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken is 0031 - (0)85-401 1944. Per e-mail zijn wij bereikbaar 
op info@nefrologiedagen.nl
 
Wij zien uw abstract(s) met veel belangstelling tegemoet en danken u op voorhand voor uw inzending.
 
Met vriendelijke groet,
De programmacommissie, namens de Nefrologiedagen
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