Revalidatie van de zilveren generatie

27 en 28 maart 2020 NVDG-CONGRES
Op 27 maart organiseert het NVDG bij Adelante in Hoensbroek van 12.30 tot 16.00 uur een
wetenschappelijk minisymposium. Let op, er zijn maar beperkte plaatsen beschikbaar.
Daarnaast organiseert Adelante ook van 12.30 tot 16.00 uur bij Adelante in Hoensbroek een
symposium voor verpleegkundigen met als titel ‘Ouder worden met een dwarslaesie’.
Ontvangst is vanaf 11.30 uur met koffie en lunch. Beide bijeenkomsten worden om 16.00 uur
gezamenlijk afgesloten met een rondleiding en een borrel.
Om 19.00 uur is iedereen van harte welkom op de Silverparty met walking dinner op de Top Floor in het
Continium Discovery Center in Kerkrade.
Op zaterdag 28 maart organiseert Adelante het NVDG-congres 2020 in het Continium Discovery Center
Kerkrade. Dit 27e NVDG-congres heeft als thema ‘Revalidatie van de zilveren generatie’. Boeiende sprekers,
informatieve workshops en een aantrekkelijke bedrijvenmarkt beloven dit tot een succesvol congres te
maken!
Programma’s en aanmelding
Klik op programma’s, workshops en inschrijven voor het registratieformulier. Daarop vind je alle
informatie over beide dagen en kun je aangeven waaraan je allemaal gaat deelnemen.
Kosten
Kosten voor de Silverparty bedragen € 45,00 per persoon en voor het congres op 28 maart € 55,00 per persoon. Aan het wetenschappelijk minisymposium en het symposium voor verpleegkundigen zijn geen kosten
verbonden. Achteraf krijgen alle NVDG-centra een factuur toegestuurd voor de medewerkers die hebben
deelgenomen aan het NVDG-congres 2020.
Locaties en bereikbaarheid
Bij Adelante in Hoensbroek kun je gratis parkeren op P1. Er is ook een bushalte voor de deur.
Kijk voor meer informatie op www.adelante-zorggroep.nl/nl/contact/locatie-hoensbroek.
Het Continium Discovery Center in Kerkrade ligt aan station Kerkrade Centrum waar
ook een aantal gratis parkeerplaatsen zijn. Kijk voor meer informatie op
www.continium.nl/nl/plan-je-bezoek/route-en-bereikbaarheid.

Graag tot ziens in Zuid-Limburg bij het 27e NVDG-congres op 27 en 28 maart 2020!

Team Dwarslaesie Adelante
Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door

Overnachten
In Kerkrade geven twee hotels speciaal aan NVDG-congresdeelnemers korting.
Wij raden aan om tijdig te boeken, want vol is vol.
Abdij Rolduc
Eenpersoons economy kamer, per nacht inclusief ontbijtbuffet 		
Eenpersoons comfort kamer, per nacht inclusief ontbijtbuffet 		
Tweepersoons economy kamer, per nacht inclusief ontbijtbuffet
Tweepersoons comfort kamer, per nacht inclusief ontbijtbuffet 		
Prijzen zijn exclusief verblijfsbelasting à € 2,35 per persoon per nacht.

€ 42,50
€ 87,50
€ 64,00
€109,00

Reserveren via www.rolduc.com (kamers op basis van beschikbaarheid) o.v.v. ADELANTE
Fletcher hotel-restaurant kasteel Erenstein
Eenpersoons kamer inclusief ontbijt
			
€89,00
Tweepersoons kamer inclusief ontbijt
			
€99,00
Prijzen zijn exclusief toeristentaks á €2,00 per persoon per nacht.
Reserveren via banqueting@kasteelerenstein.nl met de code ADELANTE

www.adelante-zorggroep.nl

