Nederlandse
Nefrologiedagen
INSTRUCTIE VOOR DE PRESENTATIE VAN ABSTRACT- EN VISUAL ABSTRACT PRESENTATIES
Lees zorgvuldig de onderstaande informatie.
Net zoals voorgaande jaren zullen een aantal uitgenodigde sprekers (Invited speakers) een actueel thema behandelen. Sommige
van deze sessies worden aangevuld met (abstracts) die door iedere zorgprofessional kunnen worden ingediend en door de 1e auteur
worden gepresenteerd. In sommige andere sessies, waaronder bijvoorbeeld de sessies van de NFN Fall Meeting 2021, worden
uitsluitend abstracts gepresenteerd.
Belangrijk:
U bent verplicht om bij aanvang van uw presentatie de disclosure van de CGR aan uw toehoorders te laten zien. Dit is een
PowerPoint slide die u vindt op dezelfde pagina van onze website als deze instructie. Het niet opnemen van deze slide kan
leiden tot sancties vanuit de IGJ.
Uw abstract presenteert u in een van de onderstaande 3 presentatievormen:
1. Orale abstract presentaties:
- De spreektijd voor een medisch/klinische of basaal wetenschappelijke abstract bedraagt 10 minuten: circa 8 minuten voordracht
en 2 minuten discussie. Deze beperkte tijd houdt in dat uw presentatie uit maximaal 8-10 dia's kan bestaan.
- De spreektijd voor een paramedische abstract bedraagt 10 minuten: circa 8 minuten voordracht en 2 minuten discussie. Deze
beperkte tijd houdt in dat uw presentatie uit maximaal 8-10 dia's kan bestaan.
De moderators krijgen de nadrukkelijke instructie om bij overschrijding van de tijd aan de betreffende spreker te verzoeken de
voordracht te beëindigen. Het tijdstip van uw voordracht vindt u in het digitale programmaboek.
Uw voordracht dient u vooraf op te nemen. Een instructie voor het maken van een filmpje vindt u onder punt 3 van de instructie voor
de sprekers. Deze instructie staat op deze pagina van de website.
Het filmpje mag maximaal 8 minuten duren. Vervolgens kunt u live in discussie met de deelnemers. Zorgt u er dan wel voor dat u
bent ingelogd op het platform.
Voertaal:
Medisch/klinische en basaal wetenschappelijke sessies moeten in het Engels worden gepresenteerd.
Paramedische abstracts moeten in het Nederlands worden gepresenteerd.
2. Orale bulletposter presentaties (uitsluitend medisch/klinisch of basaal wetenschappelijk):
De spreektijd voor een bulletposter presentatie bedraagt 7 minuten: 5 minuten voordracht en 2 minuten discussie en 2 minuten
discussie. Deze beperkte tijd houdt in dat uw presentatie uit maximaal 2-4 dia's kan bestaan.
De moderators krijgen de nadrukkelijke instructie om bij overschrijding van de tijd aan de betreffende spreker te verzoeken de
voordracht te beëindigen. Het tijdstip van uw voordracht vindt u in het digitale programmaboek.
Uw voordracht dient u vooraf op te nemen. Een instructie voor het maken van een filmpje vindt u onder punt 3 van de instructie voor
de sprekers. Deze instructie staat op deze pagina van de website.
Het filmpje mag maximaal 5 minuten duren. Vervolgens kunt u live in discussie met de deelnemers. Zorgt u er dan wel voor dat u
bent ingelogd op het platform.
Voertaal:
De orale bulletposters moeten in het Engels worden gepresenteerd.
3. Visual abstract presentaties (voorheen e-posters en uitsluitend medisch/klinisch of basaal wetenschappelijk):
De spreektijd voor een Visual abstract bedraagt 5 minuten: circa 3 minuten voordracht en 2 minuten discussie. Een Visual abstract
bestaat uit 1 dia.
De moderators krijgen de nadrukkelijke instructie om bij overschrijding van de tijd aan de betreffende spreker te verzoeken de
voordracht te beëindigen. Het tijdstip van uw voordracht vindt u in het digitale programmaboek.
Uw voordracht dient u vooraf op te nemen. Een instructie voor het maken van een filmpje vindt u onder punt 3 van de instructie voor
de sprekers. Deze instructie staat op deze pagina van de website.
Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren. Vervolgens kunt u live in discussie met de deelnemers. Zorgt u er dan wel voor dat u
bent ingelogd op het platform.
Voertaal:
Visual abstracts moeten in het Engels worden gepresenteerd.

