EXCURSIE NWG
16 april 2020
Naar Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede
ALGEMEEN
 De excursie is van 15.00 – 18.00 uur. Om op het afgesproken tijdstip met de presentaties te
kunnen starten, vragen wij u om ca. 15 minuten eerder aanwezig te zijn. De ontvangst is in het
auditorium (bestemmingsnummer 181).
 Er wordt geen vervoer met de bus geregeld. Het is de bedoeling dat een ieder op eigen
gelegenheid naar Ede gaat (fiets, bus, auto). Er is ruime fiets en autoparkeergelegenheid.
Parkeerkosten (eigen kosten) voor de auto in de garage bij de hoofdingang.
 De excursie omvat een aantal korte inleidingen en daarna 2 opeen volgende rondes (in 4
groepen) met bezoek langs afdelingen zoals onder meer radiologie, het klinisch chemisch
hematologisch lab, het oncologisch laboratorium en de echte keuken. Bij aankomst worden
(random) stickers uitgedeeld voor de indeling in groepen. Iedere groep bezoekt 2 verschillende
afdelingen in elke ronde. Iedere ronde duurt ca. 20 minuten (lopend).
 De excursie is voor een beperkt aantal personen (ca. 50). NWG leden hebben voorrang.
Gezien dit aantal is de verwachting dat er deze keer geen ruimte is voor niet-leden. Om
teleurstellingen te voorkomen vragen wij de leden om de aanmelding alleen te doen als u zeker
weet dat u mee kunt.
 Voor de NWG leden wordt geen financiële bijdrage gevraagd.
 Inschrijving voor de excursie voor de leden kan vanaf 4 februari a.s. via mail bij Anjo Strik
(secretarispr@nwgwageningen.nl). Aanmeldingen worden in volgorde van aanmelding
opgenomen in de lijst van deelnemers.
 Indien de aanmelding via mail eind februari niet vol is, ligt er tijdens de maartlezing een
papieren intekenlijst voor aanvullende aanmeldingen van de leden.
 Bij overschrijding van het aantal aanmeldingen wordt een wachtlijst gemaakt. Deze personen
worden benaderd als er afmeldingen zijn.
 Indien het aantal aanmeldingen van leden minder is dan 50 en er geen wachtlijst is, wordt dit
na afloop van de maartlezing gemeld. Niet-leden kunnen zich vanaf dan aanmelden en tegen
betaling (€15 pp) mee. Aanmelding is definitief als betaling binnen is bij de penningmeester.
Zie bankgegevens op de website van NWG.

PROGRAMMA EXCURSIE 2020
Auditorium, 50 personen
15.00 – 15.30 uur
Ontvangst met koffie/thee en gezonde koek
15.30 – 15.35 uur
Welkom en introductie programma door Gerjo Velders
15.35 – 15.40 uur
Bedrijfsfilm
15.40 – 16.40 uur
Inleidingen door
Paul Keusters (manager facilitair bedrijf)
Tom van Loenhout (cardioloog, voorzitter Alliantie Voeding in de Zorg)
Arthur van Zanten (internist-intensivist)
Michiel Balvers (wetenschappelijk medewerker laboratoria)
16.40 - 16.45 uur
Smoothie en start rondleidingen
16.45 – 17.15 uur
Ronde 1 met 4 bezoeken aan afdelingen
17.15 - 17.45 uur
Ronde 2 met 4 bezoeken aan afdelingen
17.45 – 18.00 uur
Frisdrankje & gezonde knabbel, eventueel vragen stellen aan sprekers en/of
rondleiders

