Nieuwe uitnodiging NVvL Lustrum congres 2022
Wellicht heeft u inmiddels vernomen dat het NVvL Lustrum Congres dat in eerste instantie
eind januari 2022 zou plaatsvinden i.v.m. de corona situatie niet kan doorgaan en zal worden
uitgesteld. De nieuwe datum voor het NVvL Lustrum Congres is 7 & 8 april 2022.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Als u zich nog niet had geregistreerd voor de januari editie dan heeft u nu een nieuwe kans
om alsnog deel te nemen aan dit bijzondere NVvL Lustrum congres in april. U kunt zich
inschrijven via de congres website www.nvvlcongres.nl. Wij vragen u i.v.m. de benodigde
reserveringen en beschikbaarheid hier niet al te lang mee te wachten.
Wel al geregistreerd
Indien u zich wel al had ingeschreven voor de januari editie dan blijft uw inschrijving zoals
eerder vermeld gewoon staan. U hoeft verder dan ook niets te doen.
Never change a winning program
Tijdens deze tweedaagse lustrum editie hebben we een aantal interessante sprekers voor u
uitgenodigd die u niet alleen bijpraten over de innovaties op medisch inhoudelijk gebied,
maar die u ook aan het denken zetten over de uitdagingen die ons vak in de toekomst te
wachten staan.
Het thema van het congres is
‘Longchirurgie van morgen: een veranderend speelveld?’
(nieuwe spelregels of andere interpretatie)
Feestelijke viering
Uiteraard kunnen we een lustrum niet onopgemerkt voorbij laten gaan, zeker niet na de
uitdagende periode die wij met zijn allen de afgelopen tijd beleefd hebben en waar we nog
steeds iedere dag mee te maken hebben. Wij kijken er naar uit om samen met u deze
mijlpaal te vieren. Niet alleen ontvangen we u graag in een exclusief voor de NVvL afgehuurd
hotel, maar we genieten ook samen van een culinair diner en een feestelijke avond.

Programma
Meer informatie over het programma vindt u op de congreswebsite www.nvvlcongres.nl.
Wij hopen uiteraard dat er aan het begin van de lente niet al te veel beperkende
maatregelen meer zijn. Mocht dit onverhoopt wel het geval zijn dan zullen we u hier
wederom tijdig over informeren en zal het congres indien nodig wederom worden
uitgesteld.
Vragen
Indien u vragen heeft kunt u terecht bij ons organisatiebureau Treevents Solutions BV.
Mevrouw Kelly Huntjens is te bereiken via info@nvvlcongres.nl of via telefoonnummer
06-43000891.
Wij kijken er naar uit u weer persoonlijk te ontmoeten!
Hartelijke groet,
De NVvL Lustrumcongres commissie
Jillis Pol
Frits van den Wildenberg
Sander Romijn
Jan Deroose
Anouck Huijbers
Hugo Fokkenrood
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