Win een studentenbeurs voor het 16de Nationaal Gerontologiecongres
Een ‘decade of healthy ageing’ – droom of realiteit?

Vrijdag 14 oktober 2022 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie (NVG-KNOWS) in
locatie de Domstad in Utrecht voor de 16de keer het nationaal gerontologiecongres. Het nationaal
gerontologiecongres biedt een platform voor ontmoeting aan een ieder die zich interesseert voor
gerontologie, veroudering en vergrijzing.

NVG-KNOWS stelt vijf studentenbeurzen ter beschikking voor studenten die deel willen nemen aan
het congres. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Werk dan onderstaande opdracht uit, mail de
uitwerking dan uiterlijk 31 mei naar nvg@solcon.nl. Stuur ook een kopie van je studentenkaart mee als
bewijs dat je student bent. Vijf inzendingen worden geselecteerd en winnen de studentenbeurs.

De opdracht:
De periode van 2020 tot 2030 is door de WHO uitgeroepen als de ‘decade of healthy ageing’. Dit
initiatief staat ook centraal tijdens het congres. Als student zijnde word jij opgeleid om iets te
betekenen voor oudere mensen en zodoende de droom van healthy ageing tot realiteit te maken.

Ontwerp een poster die je tijdens het gerontologiecongres kan presenteren waarin je toont hoe jij nu
bijdraagt aan het realiseren van healthy ageing of hoe je dat in de toekomst wil doen. De prijswinnaars
presenteren hun poster tijdens het congres. Dat betekent dat jouw poster wordt opgehangen, dat je in
het daarvoor bestemde tijdslot aanwezig bent bij jouw poster en vertelt over de inhoud van de poster.
Er staan veel voorbeelden van wetenschappelijke posters op het internet die je kunnen inspireren,
maar voel je vrij om een andere vorm te hanteren. Mail je poster naar het eerder gegeven emailadres.
Wanneer je ervoor kiest een hoofdzakelijk visuele poster te maken, schrijf dan een korte toelichting op
je poster en stuur deze in de mail mee.

De studentenbeurs bestaat uit:


Gratis toegang tot het nationaal gerontologiecongres (t.w.v. €95,-);



Een eervolle vermelding als prijswinnaar tijdens het congres en op de website van NVGKNOWS;



Een posterpresentatie tijdens het 16de nationaal gerontologiecongres.

Wij kijken uit naar jouw inzending!
De congrescommissie

