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Familiedag 2022 in de Efteling 

Vanwege de COVID-19 pandemie gaat de familiedag ook in 2021 helaas niet door. We hopen 
je volgend jaar op zaterdag 2 juli 2022 wel weer te kunnen ontvangen voor onze wereldwijde 

familiedag in de Efteling! Je kunt je al aanmelden. 
Lees verder>> 

 
 

 

https://www.cmtc.nl/leden/familiedagen/familiedag-2022-informatie-en-registratie/


 

Webinar over Laser en vasculaire malformaties 26 juni 
Op 26 juni houdt Dr. Albert Wolkerstorfer een webinar over 'Laser en vasculaire malformaties'. Je 

kunt je via onderstaande knop aanmelden. 
Lees de verslagen van eerder georganiseerde 

webinars: https://www.cmtc.nl/activiteiten/webinars/webinar-verslagen/ . 
Aanmelden webinar>>  

 
 

 
Ledenconferentie 30 oktober 2021 

Op 30 oktober houden we weer onze jaarlijkse wereldwijde ledenconferentie in Leusden in 
Nederland. Het is zowel fysiek als online bij te wonen. 

 
Aanmelden ledenconferentie>> 

 

https://www.cmtc.nl/activiteiten/webinars/meld-je-aan-voor-onze-webinars/
https://www.cmtc.nl/activiteiten/webinars/webinar-verslagen/
https://www.cmtc.nl/leden/leden-conferenties/nederland/leden-conferentie-2021-informatie-en-registratie/


Patiëntenbelangenbehartigers gezocht (buiten Nederland)
In diverse landen hebben wij patiëntenbelangenbehartigers (patient advocates (PA's)). PA’s uit 

Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Japan, Kenia, Oostenrijk, Polen 
en de USA komen naar onze PA-training. Zij wonen daarnaast ook onze ledenconferentie op 30 
oktober bij. Wil je ook PA worden vanuit een land buiten Nederland? Klik op de knop hieronder.

Meer informatie>> 

VASCA magazine 
In samenwerking met een aantal Europese patiëntenorganisaties hebben wij een prachtig 

magazine ontwikkeld. Patiënten, zorgverleners en professionals uit de gezondheidszorg worden 
hierin geïnformeerd over de huidige ontwikkelingen omtrent diagnose, behandeling en onderzoek 

naar vasculaire malformaties. Op dit moment is het magazine alleen als pdf-bestand 
beschikbaar.

Ga naar het VASCA magazine>> 
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