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Instructie voor sprekers - Nederlandse Nefrologiedagen 2021 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Dit document bevat de instructie voor de uitvoering van uw voordracht die u tijdens de virtuele Nefrologiedagen 2021 zult presenteren. 
Leest u deze instructie s.v.p. goed en aarzel niet om contact op te nemen in geval van vragen en/of onduidelijkheden. Ons 
telefoonnummer is 046-2021 300 of per email info@nefrologiedagen.nl. 
 
Technische uitvoering van uw sessie: 
Indien uw sessie vooraf wordt opgenomen (zie uitzendschema) maakt u een PowerPoint-presentatie van uw voordracht. Vervolgens 
maakt u van de PowerPoint maakt u een video met gesproken tekst. Nadat u dat heeft gedaan, stuurt u de video middels 
WeTransfer.com naar info@nefrologiedagen.nl.  
Indien uw sessie live wordt uitgezonden, hoeft u natuurlijk geen video bij ons aan te leveren. 
 
Belangrijk: maak geen gebruik van share-point om een video met ons te delen. In de meeste gevallen hebben wij geen toegang tot 
de servers van ziekenhuizen. De video geeft u bij het opslaan een zo eenvoudig mogelijke naam, te beginnen met het nummer van 
de sessie gevolgd door bijvoorbeeld uw naam. Wij plaatsen de video vervolgens verborgen op het Youtube kanaal van de 
Nederlandse Nefrologiedagen.  
 
Uw chair(s) krijgt de beschikking over een catalogus waarin per sessie de link(s) staat(n) naar uw sessie. Zodra de link door de 
chair(s) wordt toegevoegd aan zijn/haar content library in het platform en daarna aanklikt, wordt uw presentatie (video of live) 
ingestart. Met uw eigen login krijgt u toegang tot hert platform als spreker en kunt u alles volgen c.q. presenteren. De chair kan tijdens 
de sessie pauzeren, vragen vanuit de deelnemers kanaliseren, een poll aanmaken en sluit de sessie na afloop af. Kortom, u wordt 
volledig door uw chair ondersteund en u hoeft geen van de taken van de chair uit te voeren. U hoeft zich slechts te concentreren op 
uw voordacht en het aanleveren van uw video. 
 
Internetverbinding en browser 
We hebben besloten tot pre-recorded sessies, tenzij het voor de sessie beter is om deze live uit te zenden. Pre-recorded sessies zijn 
het meest betrouwbaar zijn als het gaat om de belasting van de internetverbindingen. Bij de live-gedeeltes van de sessie (lees: 
discussie) is het van belang dat u over een goede internetverbinding beschikt. Voor wat betreft de browsers zijn alle gangbare 
browsers, behalve Internet Explorer, geschikt om het platform te bereiken, ook voor mobiele apparaten. We adviseren wel om gebruik 
te maken van Google Chrome. Indien u nog niet over deze browser beschikt, kunt u deze eenvoudig downloaden via de volgende 
link: https://www.google.com/intl/nl/chrome/ 
 
Belangrijk: Zorg ervoor dat u als spreker inlogt buiten een VPN of office-omgeving om. (Let op: veel ziekenhuizen werken met een 
dergelijke beveiligde omgeving, test dit van tevoren!)  
 
Instructie pre-recording, het maken van een video 
Het maken van een video van uw PowerPoint-presentatie wordt uitgelegd op een website van MicroSoft: 
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/van-uw-presentatie-een-video-maken-c140551f-cb37-4818-b5d4-3e30815c3e83 
Kiest u bij het maken van uw video het formaat minimaal “Full HD (1080p). Hierboven werd al beschreven hoe u de video naar ons 
toe kunt sturen. Deadline voor aanleveren is uiterlijk tot en met 30 september 2021. 
 
Briefings voor alleen de chairs 
Uw chair(s) wordt uitgenodigd voor één van de generale repetities! Deze staan gepland op: 

- Maandag 20 september om 14.00 uur 
- Dinsdag 21 september om 20.00 uur 

U hoeft hier zelf niet bij aanwezig te zijn.  
 
Toegang tot het platform 
U ontvangt ruim voor aanvang van het congres uw inlog waarmee u toegang krijgt tot het platform. Zodra u deze inlog heeft 
ontvangen, heeft u toegang en kunt u rustig een kijkje nemen in het virtuele 3D- congrescentrum. Heeft u op 5 oktober a.s. nog geen 
inlog ontvangen, laat u dit dan s.v.p. weten, dan zorgen wij ervoor dat u een nieuwe inlog toegestuurd krijgt. 
 
Belangrijk – CGR Disclosure en voertaal 
In het kader van wet- en regelgeving van de Code Geneesmiddelen Reclame is het van belang dat u in uw presentatie laat zien of 
en welke eventuele banden u met de industrie heeft, zodat deelnemers zich daarvan kunnen verwittigen. Ook deze slide vindt u op 
de deze pagina. En niet te vergeten: klinische en basaal wetenschappelijke sessies dienen in het Engels te worden gepresenteerd. 
De paramedische en multidisciplinaire sessie mogen in het Nederlandse worden gepresenteerd. 
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Tot slot: 
Ik wens u veel succes met de voorbereidingen en dank u hartelijk voor uw bijdrage aan de Nefrologiedagen 2021. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mauritz Scheffens 
Congresmanager Nederlandse Nefrologiedagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 

 


