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Welkom!
Dit is de eerste van een serie Nieuwsbrieven waarmee we jullie op de hoogte houden van de ontwikkeling van
het NNvT congres van 6 maart 2015 in de Silverijn in Utrecht. Sinds dit jaar is het gebouw van onze
congreslocatie echter van eigenaar veranderd en heet het De Zilveren Vosch. Verder is de locatie onveranderd
en waar mogelijk zelfs verbeterd.

De programma commissie heeft voor deze dag opnieuw Prof.dr. Onno van Schayck van de Universiteit
Maastricht bereid gevonden het dagvoorzitterschap op zich te nemen. Voor het plenaire ochtendsymposium
hebben drie keynote speakers toegezegd een interessante inleiding te willen verzorgen. Een aantal van de
overige symposia wordt samengesteld op basis van de ingekomen abstracts. Afhankelijk van de aanmeldingen
zal ook een postersessie in het programma worden opgenomen.
Tenslotte vind je in deze Nieuwsbrief verdere informatie over het indienen van abstracts en de procedure van
aanmelding en registratie.

Keynote speakers zijn bekend
De Programma Commissie heeft voor het plenaire
ochtendprogramma drie keynote speakers weten
vast te leggen.
Hoewel Nederlands de voertaal van het NNvT
congres is, zijn we er toch in geslaagd een
internationale spreker uit te nodigen: Luk Joossens
uit België, die zijn voordracht zal houden over het
belang van wetenschappelijke kennis voor de
ontwikkeling van een effectief tabaksbeleid en de
rol van wetenschappers bij het lobbyen voor een
beter tabaksbeleid met als titel “Actie en
wetenschap: mijn ervaring van 37 jaar Tobacco
control””. Kijk voor meer informatie over Luk
Joossens op www.lukjoossens.com.

Ingmar Franken heeft als titel gekozen “Het
rokersbrein: neurocognitieve inzichten in
tabaksverslaving en relevantie voor de praktijk”.
Prof.dr. I.H.A. Franken is hoogleraar bij het
Erasmus MC en Erasmus University Rotterdam. Kijk
hier voor meer informatie over Ingmar Franken.
Tenslotte zal ook de Maastrichtse hoogleraar
Gezondheidscommunicatie Prof.dr. Hein de Vries
zijn licht laten schijnen over “Stoppen met roken
via tailored eHealth interventies”. Lees meer over
Hein de Vries op deze pagina.

Uitbreiding Programma Commissie
De vacature in de Programma Commissie is vervuld
door dr. Carlijn van der Aalst, postdoc aan de
Erasmus MC. Sinds 2007 houdt zij zich bezig met
proefbevolkingsonderzoeken naar de vroege
opsporing van ziekten (kanker en hart- en
vaatziekten), waarbij o.a. wordt gekeken naar de
impact daarvan op het rookgedrag en het
toepassen van rookstopinterventies. Daarnaast
wordt het (psychologisch) mechanisme van een
“teachable moment of health certificate effect”
ook onderzocht.

Indienen abstracts
Op basis van de ingediende abstracts kan je worden uitgenodigd voor een korte presentatie, een
posterpresentatie, of in nader overleg participeren in één van de symposia.
Abstracts voor presentaties van onderzoek op het brede terrein van tabaksonderzoek kunnen tot en met 12
januari 2015 worden ingediend via bijgaand abstractformulier en verzonden worden aan Info@nnvt.org. Graag
alle velden invullen! De richtlijnen voor de abstracts vind je op deze pagina.
De abstracts worden beoordeeld door een Programma Commissie die beslist met welke voorstellen een goed
congresprogramma kan worden samengesteld.

Procedure aanmelding en registratie NNvT congres 2015
De procedure bestaat uit drie stappen:
1. Aanmelding
Je kunt je aanmelden door bijgevoegd aanmeldingsformulier volledig ingevuld te sturen aan info@nnvt.org.
Vergeet niet de juiste adressering van de factuur te vermelden wanneer betaling door een andere partij wordt
verzorgd.
2. Bevestiging en factuur
Na ontvangst van je aanmelding sturen we je een digitale factuur voor deelname aan het congres. Je registratie
is pas definitief als de betaling is ontvangen. De factuur is echter zo opgesteld dat deze geschikt is om later te
declareren. Indien er hiervoor specifieke vermeldingen op de factuur moeten staan kan je dat bij je aanmelding
op het formulier aangeven.
3. Na ontvangst betaling volgt registratie
Wanneer we de betaling ontvangen is je registratie definitief. Je ontvangt hiervan digitaal de bevestiging, die
tevens je toegangsbewijs is voor het congres.
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