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2E NATIONAAL PREHABILITATIE CONGRES
Prehabilitatie, Fit4Surgery, PREHAB, Better in - Better out, Fit2Fight zĳn
allemaal benamingen voor de revolutionaire gedachte om de conditie van
patiënten te verbeteren vóór een behandeling. De ﬁtheid van patiënten bepaalt
hoe zĳ een grote operatie doorstaan. We kunnen patiënten ﬁt maken vóór hun
operatie. Alle patiënten Fit4Surgery!

ALLE
PATIËNTEN
FIT4SURGERY

Op 8 september 2022 zal het 2e nationaal prehabilitatie congres plaatsvinden in Eindhoven.

Alle pĳlers van prehabilitatie komen aan bod: training, voeding, leefstĳl, mentale ondersteuning
en anemie correctie maar juist ook de synergistische werking van de pĳlers. Van de experts krĳgt
u de diepgang; van koplopers de resultaten, van wetenschappers de nieuwste ontwikkelingen
en van managers de ﬁnanciële basis.
Bent u anesthesist, fysiotherapeut, diëtist, verpleegkundige, verpleegkundig specialist,
psycholoog, orthopeed, uroloog, internist, oncoloog, gynaecoloog, huisarts, sportarts,
geriater, chirurg, (PhD) student, arts-assistent of manager? Schrĳf u in en leer hoe ook in uw
ziekenhuis prehabilitatie kan leiden tot minder complicaties, een sneller en beter herstel
en een besparing in de zorgkosten.
De PREHAB innovatieprĳs 2022.
Stuur vóór 1 juli een abstract in voor een pitch, poster of presentatie over uw initiatief of
wetenschappelĳk onderzoek. Laat ons weten waar u mee bezig bent en win de PREHAB
innovatieprĳs 2022!
Meer informatie over het programma en het indienen van uw abstract via
www.prehabcongres.org

Tarieven:

voor 1 juli 2022 vanaf 1 juli 2022

specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten en managers 140 EUR

190 EUR

verpleegkundigen, (PhD) studenten,
arts-assistenten en verpleegkundig specialisten

140 EUR

110 EUR

Diner
De eigen bĳdrage voor het diner op 8 september bedraagt
EUR 30 per persoon. Bĳ uw online registratie kunt u kenbaar
maken of u hieraan wilt deelnemen.
Scan de QR code en schrĳf u direct online in
Locatie
Van der Valk Hotel Eindhoven
Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven
www.hoteleindhoven.nl

Beursorganisatie
Congress Care
Tel. +31-73-690 1415
www.congresscare.com

