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Aan de opleiders
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Bestuur 2019
M. Verploegen - voozitter
J. Machiels - penningmeester

M. van Tits - secretaris

Datum: 2l januari 2019

Betreft: OOR-ON Arts-assistentensymposium 2019

Geachte opleider,

Graag zouden we u op de hoogte willen brengen van het 18" OOR-ON Arts-assistentensymposium (voorheen

CARS). Het symposium zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 4 oktober 2019 en heeft als thema 'Arts & Verleiding'.

Net als in de voorgaande jaren bestaat onze doelgroep uit de A(N)lOS uit het Radboudumc, het CWZ, de Sint

Maartenskliniek, het Rijnstate Ziekenhuis, het Slingeland Ziekenhuis, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het
Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis en andere omliggende ziekenhuizen. Daarnaast zijn ook de arts-assistenten in

de eerste lijn binnen de OOR-ON regio van harte welkom om het symposium bij te wonen. Ook de opleiders
vanuit de ziekenhuizen en de eerste lijn binnen de OOR-ON zijn meer dan welkom op deze middag.

De inhoud van het symposium zal discipline overstijgend zijn waarbij het thema 'Arts en Verleiding'van diverse

kanten belicht zal worden. Hierdoor zal het symposium voor alle arts-assistenten in de regio zeker de moeite
waard zijn om bij te wonen. Aan de precieze invulling van het wetenschappelijke programma wordt momenteel
hard gewerkt. Wij zullen u nader berichten wanneer dit programma rond is.

Graag brengen wij het OOR-ON Arts-assistentensymposium onder uw aandacht en wij zouden u graag willen
vragen uw A(N)lOS in de gelegenheid te stellen om deze middag vanaf 12.30uur bij te wonen. Zoals altijd vindt
het symposium in het Radboudumc plaats.

Hopende u en uw arts-assistenten deze middag te mogen begroeten,

met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de OOR-ON Arts-Assistenten Vereniging,

Maartje Verploegen
Voorzitter OOR-ON Arts-Assistenten Vereniging
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