Algemene informatie

Doelgroep
Het symposium is bedoeld voor professionals en
beleidsmakers die in hun functie te maken hebben
of krijgen met de betekenis van diagnostiek in
de breedste zin voor de psychiatrie. Met name
is het symposium van belang voor psychiaters,
psychiaters in opleiding, psychologen, collega
instellingen, bestuurders en andere relevante
disciplines.
Accreditatie van de NVVP is verkregen voor 4
punten. Voor psychologen is de aanvraag voor
accreditatie in behandeling bij het NIP en FGZP.

Congressecretariaat
Stichting Sympopna
Antwoordnummer 3201
3720 VB Bilthoven

Organisatie
Het symposium “Het symptoom is niet genoeg de betekenis van functie-diagnostiek voor de
psychiatrie” wordt door de Stichting Sympopna
georganiseerd in opdracht van GGNet.
Inschrijving
U kunt zich voor dit congres inschrijven door de
aangehechte kaart, of kopie hiervan, ingevuld en
ondertekend te retourneren. Het is ook mogelijk
om uw gegevens naar ons e-mail adres te sturen.
Gelijktijdig maakt u het inschrijvingsgeld over op
bankrekening 54.11.86.108 van Stichting Sympopna
te Bilthoven, onder duidelijke vermelding van uw
naam en woonplaats. Ofwel u kruist de éénmalige machtiging aan op de inschrijvingskaart.

Inschrijving verplicht tot betaling. U ontvangt
geen nota. Annulering kan uitsluitend schriftelijk
en is mogelijk tot 1 november 2007, de annuleringskosten bedragen e 15,-. Reeds betaald
inschrijfgeld wordt onder aftrek van deze kosten
gerestitueerd. Na 1 november 2007 is annulering
niet meer mogelijk en bent u het gehele
inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening
van de inschrijver.

30 november 2007 in congrescentrum De Hanzehof te Zutphen

“Het symptoom
is niet genoeg”
De betekenis van functie-diagnostiek
voor de psychiaterie

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt per persoon e 95,inclusief lunch en borrel. Inschrijving geschiedt op
volgorde van binnenkomst van inschrijfkaarten
en betaling van het inschrijfgeld.
Locatie
Theater en Congrescentrum Hanzehof,
Coehoornsingel 1 te Zutphen
Op ruim 5 minuten loopafstand van het NS-station
en er is ruim voldoende parkeergelegenheid.
Informatie
Congressecretariaat Stichting Sympopna
Antwoordnummer 3201 - 3720 VB Bilthoven
T. 030 - 273 01 00 of M. 06 - 55 50 03 10
E-mail: info@sympopna.nl
Website: www.sympopna.nl

Dit symposium is ter gelegenheid van 15 jaar A-opleiding psychiatrie Spatie / GGNet

