Aanmelden of meer info?
Surf dan naar: www.summerclassorthopedie.nl
We verheugen ons op je deelname!

Organisatie

De Summerclass Orthopedie is een initiatief van de vakgroep
orthopedie van de Reinier de Graaf Groep. Bij de organisatie van
de Summerclass Orthopedie 3rd edition wordt door de vakgroep nauw
samengewerkt met de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV).

“Met de Summerclass willen we de orthopedie extra
onder de aandacht brengen. Maar vooral ons
enthousiasme voor dit mooie vak uitdragen!”

Summerclass Orthopedie

...was in 2012 wederom een groot succes maar de Summerclass
3rd edition wordt NOG beter! Ook dit jaar gaan we er met z‘n
allen weer een waanzinnig orthopedisch feest van maken,
gedurende drie dagen en twee nachten.

Een leerzaam orthopedisch feest
De Summerclass is bedacht voor de oudere jaars geneeskunde
studenten en co-assistenten, met als doel de orthopedie op een leuke
manier te leren kennen.
Deze editie van de Summerclass wordt nog beter dankzij de
evaluatie van de vorige jaargangen. Zo is er een College Tour
toegevoegd, zijn de workshops verder uitgebreid en doen we weer
een beroep op een keur van nationale sprekers, kopstukken op hun
vakgebied. Solliciteren is een vak apart maar zeker te leren getuige in
de workshop die gegeven wordt door Monique Eland (BKV groep).
Live Surgery vormt ook dit jaar weer een hoogtepunt, met een mogelijkheid om vanuit de zaal direct vragen te stellen aan het operatieteam.
Daarnaast is er genoeg tijd ingeruimd voor sport en sociale activiteiten.
Dus kom kennis maken met de Orthopedie, het mooiste vak in de
geneeskunde. Maak vrienden voor het leven op een prachtige
campuslocatie met een hint van het Lowlandssfeertje!
En ben je eerder geweest? Dit jaar zal geen doublure zijn van het
programma van voorgaande jaren, ook voor jou is er wat te halen!

Waar en wanneer?

Wanneer?
Waar?
		
		
Kosten?
		
Aanmelden?

Donderdag 29 t/m zaterdag 31 augustus 2013
Ook dit jaar is de Lijm&Cultuur in Delft de sfeervolle
locatie waar alle activiteiten gaan plaatsvinden 		
en waar we ook zullen overnachten.
Dit alles voor maar € 95 p.p., inclusief alle maaltijden.		
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Dat kan hier: www.orthopediedelft.nl

