Richtlijnen abstract en presentatie CarVasZ congres 2017: Beeldvorming
Uw collega’s zijn geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en
wetenschappelijk onderzoek van hart- en vaatziekten bij kinderen en volwassenen. Verpleegkundigen
en Verpleegkundig Specialisten die betrokken zijn bij projecten m.b.t. kwaliteitsverbetering en
wetenschappelijk onderzoek worden van harte uitgenodigd een abstract in te sturen voor een
presentatie op en/of publicatie in het congresboek Carvasz 2017.
Abstract acceptatie en presentatie (5x) en congres toegang voordeel (10x).
Indien uw abstract als een van de vijf besten wordt geselecteerd, krijgt u een uitnodiging om de
resultaten van uw project/onderzoek te presenteren . Daarnaast wordt het abstract opgenomen in het
congresboek. U heeft hierdoor recht op gratis toegang tot CarVasZ. Dit betreft dus vijf auteurs.
Daarnaast krijgen 5 andere auteurs die een goed abstract indienen volgens de beoordelingscriteria
50% korting op de entree van het congres. Hun abstract wordt alleen gepubliceerd in het congresboek
Abstract opmaak
Een abstract dient aan de volgende richtlijnen te voldoen:






maximaal 400 woorden;
geen literatuurverwijzingen;
tabellen en figuren toegestaan;
hanteer de volgende abstractindeling: doel/achtergrond, methodiek, resultaten en conclusie;
auteurs: vermeld namen en initialen, instelling(en) en correspondentieadres.

Criteria
 Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissie Wetenschappelijk
Onderzoek van de NVHVV
 Beoordelingscriteria zijn: innovatief karakter, relevantie voor de praktijk, gehanteerde
methodiek, wetenschappelijke onderbouwing en wijze van schriftelijke presentatie
 De commissie kan u tips ter verbetering van het abstract geven
Presentatie instructies
De auteurs van de vijf beste abstracts worden uitgenodigd voor een presentatie van maximaal 10
minuten: 8 min. presentatie en 2 min. voor vragen van de toehoorders. Vertel tijdens uw presentatie
wat u onderzocht heeft of om welk kwaliteitsverbeteringsproject het gaat, een korte toelichting op de
procedure, de resultaten en de implicaties voor de praktijk. U wordt geadviseerd hier maximaal 10
dia’s voor te gebruiken.

Inzending
Abstracts kunnen tot uiterlijk vrijdag 22 september 2017 ingestuurd worden naar:
info@congresscompany.com.
Auteurs zullen uiterlijk 13 oktober 2017 horen of hun abstract geaccepteerd is.

