
 
 
 
 
Praktische informatie voor deelnemers aan de Nefrologiedagen 2019 
 
 
Geachte collega, 
 
Hierbij ontvangt u de belangrijkste praktische informatie met betrekking tot uw aanwezigheid als deelnemer tijdens de Nederlandse 
Nefrologiedagen. Indien u naar aanleiding van deze informatie aanvullende informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met de 
organisatie. De contactgegevens vindt u hieronder. 
 
Algemene gegevens 
Naam bijeenkomst  : Nederlandse Nefrologiedagen 2019 
Datum bijeenkomst  : 26 en 27 maart 2019 
 
Locatiegegevens 
Naam locatie   : NH Koningshof 
Adres    : De Locht 117, 5504 RM Veldhoven 
Wetenschappelijke zalen  : Diverse zalen, zie ook uw definitief inschrijfbewijs en de plattegrond van NH Koningshof 
Expositieruimte   : Genderhal en Kempenhal 
 
Ingang    : Hoofdingang 
Routebeschrijving  : Een gedetailleerde routebeschrijving vindt u elders op onze website of raadpleegt u 
      www.nh-hotels.nl/nh-koningshof 
 
Secretariaat en contactpersoon 
Uw contactpersoon  : Mauritz Scheffens, congresmanager  
Telefoon secretariaat  : 046-2021300 
Telefoon contactpersoon  : 046-2021300 
Emailadres   : info@nefrologiedagen.nl 
 
Correspondentie 
Correspondentieadres  : Postbus 34, 6130 AA Sittard     
 
De congreslocatie 
Een plattegrond van het congrescentrum treft u aan op dezelfde webpagina als dit document en op de congresapp. 
 
Auto en openbaar vervoer 
Gezien het feit dat Veldhoven geen treinstation heeft, is de auto het meest praktische vervoermiddel. Het congrescentrum beschikt 
over 2000 parkeerplaatsen. 
 
NIEUW: betaald parkeren bij NH Koningshof 
Helaas heeft NH Koningshof besloten dat de Nefrologiedagen geen gebruik meer kan maken van gratis parkeren. De kosten voor 
het parkeren zijn als volgt: 

- Eerste 3 uur gratis 
- Vervolgens € 1,50 per uur met een maximum van € 5,00 per etmaal. 

 
De organisatie is het met deze maatregel volstrekt oneens. Klachten over betaald parkeren kunt u het beste uiten aan de receptie 
van NH Koningshof.  
 
Congresbussen 
Er rijden geen congresbussen vanaf station Eindhoven. De belangstelling was te gering om deze toch prijzige faciliteit aan te bieden. 
Uiteraard kunt u gebruik maken van het openbaar vervoer, maar u bent dan aangewezen op de reguliere aanbieders. 
 
Wetenschappelijk programma 
Congresdag  : 26 maart 2019 
Aanvangstijd  : 09.50 uur  
Eindtijd   : 18.25 uur 
 
Congresdag   : 27 maart 2019 
Aanvangstijd  : 08.45 uur 
Eindtijd   : 17.15 uur  
 
 
Bij aankomst 
Uw toegangsbadge kunt u op vertoon van uw definitieve inschrijfbewijs afhalen in de Limburgfoyer. Deze ligt in de blauwe zone van 
het congrescentrum. De badges liggen klaar op inschrijfnummer. Bewaart u ook na het afhalen uw inschrijfbewijs, want het is uw 
persoonlijke programmagids waarop u kunt zien welke sessies u in welke zalen volgt. Het zichtbaar dragen van uw badge is 
verplicht, omdat er volgens de CGR/GMH zichtbaar onderscheid gemaakt moet kunnen worden tussen voorschrijvers en niet-
voorschrijvers. Niet-voorschrijvers ontvangen een rode badge, voorschrijvers een witte badge. Indien de kleur niet overeenkomt met 
uw bevoegdheid, meldt u dit dan bij de registratiebalie of in het secretariaat in zaal 19. 
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Uw badge en deelnamecertificaat: 
De badges zijn voorzien van een barcode. Deze worden gescand bij aankomst en vertrek. Alleen die sessie tussen deze twee scan-
tijden verschijnen op uw deelnamecertificaat. Laat u uw badge bij vertrek niet scannen, dan worden er geen sessies op uw 
deelnamecertificaat vermeld. Zorgt u ervoor dat uw persoonsgegevens en een eventueel BIG-nummer juist bij ons zijn geregistreerd. 
Controleer uw inschrijfbewijs hierop. Daags na afloop van het symposium ontvangt u van ons per email het deelnamecertificaat. 
Omdat het om een pfd-file gaat, kan het zijn dat uw provider het document in uw spam-box plaatst. Controleer uw spambox als u 
denkt iets niet te hebben ontvangen. 
 
Garderobe: 
De garderobe ligt direct na de registratiebalies in de Meijerijfoyer. Het gebruik van de garderobe is op eigen risico. Laat dus nooit 
waardevolle bezittingen onbeheerd achter. 
 
De congresapp: 
Download onze congresapp voor smartphones en tablets voorafgaand aan het congres. U vindt hem in de diverse stores onder NND 
2019. Met deze app wordt u over belangrijke zaken en veranderingen geïnformeerd, kunt u de achtergronden bij de sessies en de 
abstracts teruglezen, kunt u stemmen en kunt u uw evaluatie en beoordelingen per sessie invoeren. De papieren enquête is komen 
te vervallen. 
 
Hotelkamers: 
U heeft geen hotelkamers bij de organisatie kunnen boeken. Voor alle hotelaangelegenheden meldt u zich bij de receptie van de 
Koningshof. 
 
Zeer belangrijk: 
Het programma van het congres bestaat uit een groot aantal sessies, verdeeld over 2 dagen. Om vertragingen te voorkomen is het 
van het grootste belang dat u bij zaalwisselingen niet te veel tijd neemt, waardoor sprekers gehinderd worden door in- en uitlopen, 
terwijl ze reeds zijn begonnen met hun voordracht. Controleert u nogmaals uw gekozen sessies met het definitieve programma op 
de website. Mocht u ter plaatse nog willen veranderen, dan is dit mogelijk, mits er in de betreffende zaal nog beschikbaarheid is.  
 
De lezingen: 
Wellicht vindt u het plezierig om na het congres de presentaties nogmaals te bekijken. We verzoeken de sprekers hun presentaties 
achter te laten en toestemming te geven voor publicatie op een niet openbaar gedeelte van de website. Ongeveer 2 weken na 
congres ontvangt u een link waarmee u die pagina kunt bereiken. Let op: niet iedere sprekers zal toestemming verlenen. 
 
Abstracts: 
De abstracts zijn te lezen op de congresapp. Zorgt u ervoor dat u deze bijtijds download. Er zal geen programmaboek meer 
voorhanden zijn. 
 
Voorlichting farmaceutische producten: 
Farmaceutische mogen productinformatie verschaffen aan voorschrijvers, mits dit gebeurt binnen de door de organisatie aange-
wezen ruimte. Niet-voorschrijvers hebben geen toegang tot deze ruimte. Niet-voorschrijvers mogen bij farmaceuten onder geen enkel 
beding vragen naar informatie over medicijnen. 
 
Avondprogramma: 
Op dinsdag 26 maart vindt in de Beneluxhal het diner en avondprogramma "De AVG in Venetië" plaats. Indien u hiervoor heeft 
ingeschreven, ontvangt iedereen persoonlijk van de organisatie uitsluitend op vertoon van de badge een polsbandje en 4 
consumptiemunten. Deze zijn te verkrijgen op dinsdag 26 maart vanaf 12.00 uur bij het infopoint van de organisatie in de Kempenhal.  
 
Extra consumptiemunten: 
De overige drankjes tijdens het avondprogramma zijn voor eigen rekening. Hiervoor kunt u muntjes kopen in de hal waar het diner 
en avondprogramma plaatsvindt. De muntjes kosten € 2,65 per stuk. 
 
Overige catering: 
Bij uw congresarrangement is inbegrepen koffie, thee, water, lunches (met fruit, melk en een warme snack) en op 26 maart een 
aperitief. Alle catering wordt uitsluitend vanaf de beursvloer geserveerd.  
 
Diëten: 
Indien u heeft aangegeven gebruik te willen maken van een bepaald dieet, dan kunt u zich melden bij het cateringpersoneel van de 
Koningshof. Zij wijzen u verder de weg. 
 
Rookbeleid: 
Gedurende het congres is de hele locatie rookvrij. Er is echter voldoende gelegenheid om buiten het pand te roken. 
 
Betaling niet tijdig door ons ontvangen? 
U heeft gewoon toegang tot het congres. Wij verzoeken u wel om zo spoedig mogelijk uw betaling in orde te maken en wij rekenen 
op uw medewerking hierin. Het uitblijven van betalingen kunnen leiden tot invorderingsmaatregelen, waaraan kosten zijn verbonden. 
 
Tot slot: 
Wij danken u hartelijk voor uw aanwezigheid. 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 bij het info-point van de organisatie welke zich in de Kempenhal 
vindt.  
 
 
Het bestuur van de Nederlandse Nefrologiedagen 


