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Welkom! 

Deze derde editie van een serie Nieuwsbrieven 

bevat weer belangrijke informatie over het 

Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) 

congres van 6 maart 2015 in De Zilveren Vosch in 

Utrecht.  

De aanmeldingen stromen binnen, maar er zijn nog 

plaatsen beschikbaar. De Programma Commissie 

heeft voor studenten en stagiaires eerder een  

maximaal aantal van 10 plaatsen gereserveerd met 

een gereduceerd tarief van € 87,50. Voorwaarde is 

dat de aanmelding vergezeld gaat van een 

aanbeveling van de universitaire stagebegeleider. 

Er zijn nog 8 van deze plaatsen vrij en ze  worden 

toegewezen op volgorde van aanmelding.  

Tenslotte bevat deze Nieuwsbrief verdere 

informatie over aanmelding voor het NNvT congres 

en een uitnodiging je profiel te plaatsen op 

www.nnvt.org  

 

http://www.nnvt.org/
http://www.dezilverenvosch.nl/
http://www.nnvt.org/


Congresprogramma   
Voor het meest actuele programma kun je het beste op de website kijken: http://nnvt.org/nnvt-congres-2015/. 
De laatste wijzigingen zijn hierop te vinden. 
 
Abstract-boek 
Het programma zal nog worden voorzien van een abstract-boek, dat je ontvangt bij binnenkomst op het 
congres. Daar zal je ook het definitieve programma ontvangen, zowel in een losbladig overzicht als de 
uitgebreide versie waarbij de genummerde presentaties verwijzen naar de nummers in het abstract-boek.  
 
Belangrijk: evaluatieformulier 
Ook ontvang je een evaluatieformulier. De Programma Commissie hecht er veel waarde aan zoveel mogelijk 
ingevulde evaluatieformulieren terug te krijgen. Dat is essentieel om een volgend NNvT congres nog beter af te 
stemmen op jullie wensen. Bij de organisatie van het NNvT congres 2015 hebben we dankbaar gebruik kunnen 
maken van alle opmerkingen en suggesties die tijdens de vorige editie zijn ingediend. 
 

 

Stand van zaken aanmeldingen  

Er hebben zich inmiddels tientallen deelnemers 

aangemeld. Op basis van de 

aanmeldingsformulieren ontstaat een beeld van 

een gevarieerd gezelschap dat het NNvT congres 

2015 zal bijwonen. Dit heeft natuurlijk alles te 

maken met het gevarieerde programma dat op 6 

maart zal worden aangeboden. Het maximaal 

aantal deelnemers is gesteld op 100, dus wie zich 

nog niet heeft aangemeld wordt zeker aangeraden 

dit te doen. Met name van een aantal deelnemers 

dat een presentatie zal geven is nog geen 

aanmelding binnen.   

De evaluatieformulieren van de eerste editie van 

het NNvT congres op 29 november 2013 hebben 

geleid tot aanpassingen –naar wij hopen 

verbeteringen-  van het programma. Zo is de tijd 

voor de posterpresentaties uitgebreid en zal de 

posterpresentatie plaatsvinden in de plenaire zaal 

(Kroonzaal). Voordeel hiervan is dat de posters de 

gehele dag te bewonderen zijn en tijdens de 

presentaties voldoende ruimte is voor toehoorders 

om ook een blik op de posters te werpen.   

   

 
Aanmelden kan nog tot 1 maart a.s.  
 
Vorig jaar hebben we 80 deelnemers mogen verwelkomen op het eerste NNvT congres. Dit aantal zal dit jaar 
waarschijnlijk hoger worden, afgaande op het grote aantal aanmeldingen van abstracts. De locatie De Zilveren 
Vosch kent echter een maximum grens van 100 voor het aantal deelnemers. Het toewijzen van deelname gaat 
op basis van volgorde van inschrijving. De inschrijfkosten bedragen € 175.-. Studenten kunnen tegen 
gereduceerd tarief deelnemen (€ 87,50 met een maximum van 10 studenten, waarbij wordt toegekend op 
volgorde van inschrijving).  
 
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. Studenten die in aanmerking willen komen voor het gereduceerde tarief dienen hun inschrijving 
vergezeld te laten gaan van een aanbevelingsbrief van hun universitaire stagebegeleider. 

 
Na ontvangst van je aanmelding sturen we je een digitale factuur voor deelname aan het congres. Je registratie 
is pas definitief als de betaling – voor 1 maart- is ontvangen.  

 

 

 
 

http://nnvt.org/nnvt-congres-2015/
mailto:info@nnvt.org


SRNT-E congres in Maastricht 
 
Op 10, 11 en 12 september 2015 wordt in 
Maastricht het 16e congres van de Society for 
Research on Nicotine and Tobacco Europe (SRNT-E) 
gehouden. Het is de eerste keer dat dit congres in 
Nederland wordt georganiseerd. In veel opzichten 
is dit de Europese versie van het Nederlandse 
NNvT congres, met symposia en workshops die alle 
aspecten van tabaksonderzoek bestrijken, van 
'basic science' tot beleidsonderzoek. Kijk voor het 
laatste nieuws over programma en de deadlines 
voor abstract submissions op  
http://www.srnt-e2015.com o    

 
 

Plaats je profiel op www.nnvt.org 
 

 
 
Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek is 

meer dan alleen een jaarlijks congres. Omdat 

Tabaksonderzoekers in Nederland verspreid zijn 

over verschillende faculteiten, instituten en 

organisaties is het lastig elkaar te vinden of te 

weten wat andere onderzoekers bezighoudt. Via 

het Netwerk kunnen we elkaar vinden, maar… dan 

moeten we wel vindbaar zijn! Naast de LinkedIn 

pagina van het NNvT, waar onderzoekers elkaar 

kunnen ontmoeten en informatie kunnen 

uitwisselen, is via de NNvT-website de 

mogelijkheid om onderzoekers te vinden via 

verschillende zoekcriteria. Maak jezelf vindbaar als 

tabaksonderzoeker en zichtbaar in het netwerk 

door een profielformulier op te vragen en terug te 

sturen. 

Door de drukte van de organisatie van het NNvT 

congres heeft het secretariaat van de NNvT niet de 

capaciteit om de onlangs ingediende profielen 

direct op de site te plaatsen. We vragen hier begrip 

voor. 

 

NNvT op twitter en LinkedIn 
 

 

 
 
Behalve op de website www.nnvt.org is 
tabaksonderzoeksnieuws ook te vinden op twitter 

via @NNvTinfo. Volg @NNvTinfo en de NNvT zal 

jou volgen; de snelste manier om op de hoogte te 
zijn en je berichten te delen. 
 
 
 

Ook de Alliantie Nederland Rookvrij brengt 
wekelijks een Twitter Nieuwsbrief uit die met 
name voor tabaksonderzoekers relevante 
onderwerpen bevat. Ga naar @AllRookvrij en volg. 
 

 
 
Tenslotte is er de LinkedIn groep van het NNvT, 
bereikbaar via deze link. Meld je aan en deel in het 
forum je laatste nieuws. 
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