Wij nodigen je van harte uit voor de DGO-dag!
Na een roerige tijd hopen we elkaar weer fysiek te ontmoeten.
Dit jaar komen weer verschillende onderwerpen aan bod, zoals:
• Nierinsufficiëntie
• Decubitus
• PICS
• Samen beslissen rondom eten en drinken bij dementie
Wij hebben een gevarieerd programma samengesteld met boeiende sprekers.
Uiteraard is er ruimte om te netwerken en sponsoren te bezoeken.
Datum:

woensdag 17 november 2021

Locatie: De Basiliek

Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal
Parkeren is gratis. De Basiliek is ook goed te bereiken met het openbaar vervoer.
Treinstation Veenendaal De Klomp is op 10-15 minuten loopafstand.
Vanaf zaterdag 25 september werken we met coronatoegangsbewijzen. Hiermee kun je bij
binnenkomst aantonen dat je gevaccineerd bent, negatief op corona bent getest of recent corona
hebt gehad.
Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar de website van de Rijksoverheid (klik hier).
Meer informatie over het aanmaken van een coronatoegangsbewijs en de CoronaCheck-app vind
je hier.
Kosten:
€ 60,00 voor leden van DGO* en studenten Voeding & Diëtetiek.
€ 120,00 voor niet leden van DGO en voor belangstellenden.
Accreditatie bij St. ADAP is aangevraagd.
*Het ledentarief is alleen geldig voor iedereen die vóór 30 september 2021 lid is van DGO.
Aanmelden:
Aanmelden kan via deze link.
Heb je vragen over het aanmelden, mail dan naar: dgo.landelijkedag@gmail.com
Aanmelden is mogelijk tot 10 november 2021.
De aanmelding is definitief als de betaling is ontvangen.
Wanneer je niet via IDeal betaald, wil je dan het bedrag vóór 10 november 2021 overmaken op
rekeningnummer:
NL 15 INGB 0002961936 t.n.v. DGO
NB: Vermeld bij betaling je naam en de organisatie waar je werkzaam bent.
Bij annulering worden € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien je nog vragen hebt, kun je op bovenstaand e-mailadres terecht.
Diëtisten Geriatrie en Ouderen(DGO)
Geregistreerd netwerk van
Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Website: www.dietistgo.nl
Email : bestuur@dietistgo.nl

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door onze vaste sponsoren:

En de andere sponsoren:

