Het Symposium van het Noorden
“Healthy farma”
Beste collegae,
Bij deze willen we u graag uitnodigen voor het “Het Symposium van het Noorden”.
In deze zestiende editie van “Het Symposium van het Noorden” zullen we zoals elk jaar stilstaan bij de
actualiteiten en gaan we u weer voldoende stof ter inspiratie bieden. We zullen met u een blik in de
toekomst werpen: nu de beschikbaarheid van reguliere geneesmiddelen onder druk komt te staan, is er
dan toekomst voor healthy farma?
Het symposium wordt gehouden op dinsdag 2 oktober in het congrescentrum Best Western Plus Hotel
Groningen plaza, te Groningen (voorheen Hampshire plaza, locatie is niet gewijzigd). Voor deelname aan
“Het Symposium van het Noorden” is, net als voor de voorgaande edities, accreditatie aangevraagd voor 6
uur.
De eigen bijdrage voor dit symposium bedraagt €190,00.
Studenten farmacie betalen een onkostenbijdrage van €25,00.
Om u voor deze nascholing in te schrijven verwijzen wij u graag naar onze website:
https://eventix.shop/z35m5t99 U kunt na betaling uw ticket printen en deze zal aan de deur gescand
worden. Na ontvangst van uw aanmelding bevestigen wij uw inschrijving en ontvangt u een factuur.
Studenten kunnen een mail sturen naar aanmeldensvhn@gmail.com.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mailen naar aanmeldensvhn@gmail.com of bellen naar
010-4064260 Pfizer Partners in Practice.
Afmelden
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, dan kunt u zich afmelden door een mail te sturen naar
aanmeldensvhn@gmail.com
Annuleringskosten bij afmelden:
- tot 1 week voor aanvang bedragen de annuleringskosten € 25 per persoon
- minder dan een week voor aanvang bedragen de annuleringskosten € 50 per persoon
- Een naamswijziging is kosteloos (als er bijv. een collega in uw plaats gaat)
Wij zien uit naar een succesvol symposium en hopen u te mogen verwelkomen op
dinsdag 2 oktober aanstaande.
Met vriendelijke groet,

Sybolt Brouwer

Mark Drenth

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

Trees van der Veen

