
Programma van de 4de lustrumviering PH zorg in VUmc  
en de inauguratie van Prof. Dr. Bogaard 

 

Amsterdam, vrijdag 1 juni 2018 

 

Het programma bestaat uit twee gelijktijdige onderdelen: interactieve presentaties voor 
patiënten en belangstellenden, en een symposium voor zorgprofessionals en 
wetenschappers. 

De interactieve presentaties worden aangeboden in vier rondes bestaande uit: een expositie, 
een klinische demonstratie, een laboratorium demonstratie en een unieke kennismaking met 
de leden van ons PH team. Deelnemers worden ingedeeld in groepen en doorlopen met hun 
groep de vier rondes. Op 1 juni hoort u in welke volgorde u de rondes doorloopt. Vanwege 
het beperkte aantal plaatsen kunt u max. 2 personen inschrijven. 

Gedurende het symposium voor zorgprofessionals en wetenschappers geven drie bekende 
gezichten uit het VUmc PH team en een internationale expert op het gebied van PH vier 
Engelstalige presentaties. Deelnemers worden op de hoogte gebracht van de laatste 
ontwikkelingen in de wereld van de diagnostiek en behandeling van PH. Ook patiënten en 
andere belangstellenden zijn uiteraard welkom om het symposium bij te wonen. 

Wij hopen u op vrijdag 1 juni in Amsterdam te mogen verwelkomen. Heeft u interesse, dan 
verzoeken wij u om u in te schrijven via het online inschrijfformulier. Wees er snel bij, want 
vol = vol! 

Op de achterzijde van dit document vindt u het programmaoverzicht en de link naar het 
inschrijfformulier. 

 

 



 
Voor de zorgprofessionals wordt accreditatie aangevraagd bij de NVALT en NVVC. 

Locatie lustrumviering: O|2 Labgebouw (naast het VUmc), De Boelelaan 1108, 1081 HV, 
Amsterdam 

Locatie oratie/receptie: Aula, Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 
1105, 1081 HV, Amsterdam 

Route & parkeren: Voor de routebeschrijving en parkeermogelijkheden verwijzen wij u naar: 
https://www.parkerenbijvu.nl/. Rondom VU campus en VUmc geldt overal betaald parkeren. 

Aanwezigheid: Wij willen u vragen om u in te schrijven via het formulier op  
https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/vumc/ph-lustrum/new 

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail: phevents@vumc.nl 
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