Call for abstracts en/of posters Najaarscongres 4 oktober 2019
De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) organiseert het jaarlijkse congres
op vrijdag 4 oktober 2019 in De Flint te Amersfoort, met het thema: HET JONGE KIND.
Dit is dè dag om een groot aantal experts binnen de kinderfysiotherapie te ontmoeten en direct met hen
in gesprek te gaan. We zetten hiervoor moderne presentatievormen in, naast de vertrouwde plenaire
presentaties, abstracts en posters.
Uitnodiging
De NVFK nodigt je van harte uit om voor de kinderfysiotherapie interessante bijdragen in te zenden!
Je kan je nu inschrijven voor het houden van een platform- of een posterpresentatie. Het hoeft overigens
niet bij het thema het jonge kind te passen!
Platformpresentatie
Wanneer je bijdrage wordt gehonoreerd met een platformpresentatie, dan is je spreektijd 10-15 minuten.
Posterpresentatie
Ook een posterpresentatie is mogelijk! Aan het einde van het ochtendprogramma zijn er pitchpresentaties, waarin je in 2 minuten (max. 4 dia’s) je poster onder de aandacht brengt. Hier wek je
belangstelling voor je poster, om inhoudelijk discussie te voeren bij de posterexpositie. Het is handig
wanneer je in de pitch-presentatie de kern van je onderzoek kort presenteert en een tipje van de sluier
van de resultaten oplicht.
Beoordeling inzendingen
De selectie van de inzendingen zal door de congrescommissie worden uitgevoerd. De voorkeur gaat uit
naar abstracts en posters die ingezonden worden door kinderfysiotherapeuten. De resultaten dienen
relevant te zijn voor de kinderfysiotherapie. Over afgewezen abstracts en posters kan niet worden
gecorrespondeerd.
Voorwaarden
Maximale lengte abstract: 300 woorden; zowel in de Nederlandse als Engelse taal (voor publicatie in
Pediatric Physical Therapy). Posterformaat: Portrait A0- A1 formaat
Aanmelden
Schrijf je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 6 september, hier in!
Vermeld of je voorkeur uitgaat naar een platform- of posterpresentatie. De congrescommissie bepaalt
waarvoor je inzending geschikt is.
Na het congres willen wij de bezoekers graag een pdf-bestand van alle presentaties en posters ter
beschikking stellen. Wij zullen je in de week voor het congres benaderen voor dit pdf-bestand.

