
 
 
 
 

 

 
 
Praktische informatie voor tijdens de Nefrologiedagen 2022 
 
 
Uw contactpersonen tijdens het congres: 
Uw contactpersonen tijdens het congres zijn 
- Carla Lugten   
- Lucinda Weusthof  
- Edith van der Heijden    
 
Correspondentieadres en contactgegevens: 
Nederlandse Nefrologiedagen 
Postbus 34        
6130 AA Sittard      
Telefoon : 046-2021300 (ook tijdens het congres bereikbaar) 
E-mail : info@nefrologiedagen.nl 
 
Congreslocatie: 
Locatie   : NH-Koningshof, Locht 117, 5504 RM  Veldhoven  
Speakerscorner  : Diezehal (zie bijgevoegde plattegrond) 
Programmasessies : Diverse zalen, zie programma website en de plattegrond van het congrescentrum 
De beurs  : De Kempen- Genderhal  
 
Routebeschrijving: 
Een gedetailleerde routebeschrijving naar NH Koningshof:  
https://www.nh-hotels.nl/hotel/nh-eindhoven-conference-centre-koningshof/plattegrond 
 
Auto en openbaar vervoer: 
Gezien het feit dat Veldhoven geen treinstation heeft, is de auto het meest praktische vervoermiddel. Het 
congrescentrum beschikt over voldoende parkeergelegenheid. Het parkeren bij de Koningshof is niet gratis. De 
kosten voor parkeren kunt u bij de organisatie declareren. 
 
Aankomst bij het congres: 
Via de hoofdingang en de Limburgfoyer – waar u uw badge afhaalt - wordt u verwacht in de Diezehal (Speakers 
Corner) waar Carla, Lucinda en Edith u welkom zullen heten. Uw jas en bagage kunt u bij hen achterlaten.  
Uw voordracht wordt van hieruit naar de zalen verzonden, preview en uploaden van uw voordracht is dus bij 
aankomst in de Diezehal. Uw badge ligt klaar op inschrijfnummer.  
Het zichtbaar dragen van uw badge is verplicht, er is controle. 
 
De zaal waarin u spreekt: 
De zaal waarin u uw voordracht houdt is voorzien van alle benodigde technische voorzieningen. Van Carla, Lucinda 
en Edith krijgt u uitleg hoe u de zaal kunt vinden. NH Koningshof is het grootste all-inn congrescentrum van de 
Benelux en wordt vaak ervaren als een centrum waar u niet al te eenvoudig uw weg zult vinden. De plattegrond 
van het congrescentrum is bedoeld als hulpmiddel, maar ook onze medewerkers zullen er zorg voor dragen dat u 
goed begeleid wordt. 
 
Hotelkamers: 
Sprekers die voor 10.30 uur aanvangen met presenteren en die van verder weg komen, mogen gebruik maken ven  
een hotelkamer op kosten van de Nefrologiedagen. Heeft u een kamer geboekt, dan kunt u de sleutel afhalen vanaf 
14.00 uur aan de receptie van de Koningshof, welke is gesitueerd bij de hoofdingang van het congrescentrum. 
Gebruik van de minibar is voor eigen rekening en dient u te betalen bij het inleveren van uw kamersleutel.  
Tijd van spreken:  
Mocht u vragen hebben over het programma, welke terug te vinden is op de website of uw plaats hierin, neemt u 
dan svp contact met het congressecretariaat op. Wij helpen u verder met het vinden van antwoorden. 
           
Zeer belangrijk: 
Gezien onze verplichting naar de CGR/GMH en IGJ vragen wij u beleefd een disclosure dia op te nemen in uw 
presentatie waaruit uw (on-) afhankelijkheid ten aanzien van de industrie blijkt. 
 
Het programma van de Nederlandse Nefrologiedagen bestaat uit ca. 60 sessies, verdeeld over drie dagen. Omdat 
alle deelnemers hun eigen unieke programma hebben kunnen samenstellen, is het van het allergrootste belang – 
en wij kunnen dat niet voldoende benadrukken – dat de voordracht op tijd begint en vooral op tijd eindigt.  



 
 
 
 

 

 
Het uitlopen van sessies heeft ernstige consequenties voor de logistieke verloop van de rest van het programma 
door de vertraging die dan ontstaat bij het wisselen van zalen door de deelnemers. Uitloop van sessies veroorzaakt 
bij andere sprekers in andere zalen op die manier erg veel hinder. Wij vragen u beleefd om hier rekening mee te 
houden.  
 
Sessies van collega-sprekers bijwonen? 
Wilt u sessies van andere sprekers bijwonen? Dat kan! Wellicht heeft u dit al bij ons aangegeven, maar indien dit 
niet het geval is, kunt u bij de organisatie de sessienummers van uw keuze aangeven. Wij zullen u na ontvangst 
een nieuwe bevestiging sturen. Voor de dag waarop u spreekt hoeft u geen uiteraard bijdrage te betalen en ontvangt 
u reiskosten. Voor de andere dag en overnachting (indien u na 10.30 uur spreekt) vragen wij wel de 
kostenvergoeding. U ontvangt hiervan na afloop van het congres een factuur. 
 
Uw natje en uw droogje: 
Het is vanzelfsprekend dat u een ontvangst “met een rode loper” verdient. U mag bij ons dan ook rekenen op koffie, 
thee, water, lunches, aperitief, etc. In de sprekersruimte is natuurlijk koffie en thee aanwezig, maar lunches en 
aperitief worden uitsluitend vanaf het cateringplein op de beursvloer geserveerd. 
 
Rookbeleid: 
Gedurende het congres is de gehele locatie rookvrij. Er is echter voldoende mogelijkheid om buiten het pand te 
roken. 
 
Tot slot: 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage aan het congres. Wij zullen alles in het werk stellen om uw verblijf zo 
aangenaam mogelijk te maken. Heeft u tijdens het congres vragen of hulp nodig, meldt u zich dan in Speakers 
Corner.  
 
Wij wensen u aangename Nefrologiedagen 2022. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mauritz Scheffens, 
Namens het bestuur, de voorbereidingscommissie en de organisatie. 
 


