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Hallo collega, 
 
Hierbij willen we je uitnodigen voor een rondleiding in het Museum voor Anatomie en Pathologie in 
Nijmegen. 
 
Het Anatomie Museum toont  een verzameling embryo's, foetussen en preparaten die in een 
conserverende vloeistof zijn opgesteld. De embryo's en foetussen geven informatie over de groei van 
de menselijke vrucht vanaf de conceptie tot aan de geboorte. 
Het Pathologie Museum bevat een groot aantal preparaten van menselijke organen, waar 
afwijkingen te zien zijn. De preparaten zijn een aanvulling op de afbeeldingen uit de diverse 
leerboeken pathologie en laten ook duidelijk zien dat een afwijking nooit eenvormig is. 
De rondleiding per museum duurt ongeveer 1 uur. 
 
 
Wanneer:  Dinsdag 7 november 2017 
Waar:   Studiecentrum UMC St. Radboud Ziekenhuis  
   Geert Grooteplein 21 Nijmegen (tegenover de hoofdingang) 
   Route 101. Verzamelen voor de ingang van het museum. 
Start rondleiding: 19.30 uur 
Einde:   Rond 21.45 uur 
Kosten:   Voor NVDA-leden € 7,50 en voor niet-leden € 32,50 
 
Woensdag 7 februari 2018 organiseren we ook dezelfde rondleiding. Hiervoor ontvang je t.z.t. nog 
een uitnodiging. 
 
Aanmelden: 
Om je op te geven voor de cursus, stuur je het onderstaande inschrijfformulier uiterlijk 21 oktober 
naar het regiosecretariaat én wordt ook het cursusbedrag overgemaakt op rekeningnummer  
NL38 RABO 0147969670 van NVDA regio Gelderland o.v.v. naam deelnemer(s) en “PA museum 
2017”.  
Eén aanmelding per formulier, bij meerdere aanmeldingen graag het aanmeldformulier kopiëren.  
Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen worden geaccepteerd.  
 
De rondleiding duurt 2 uur. Als je ingeschreven staat in het kwaliteitsregister kun je hiervoor 2 
punten toevoegen bij deelname aan niet-geaccrediteerde scholing. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Femke Klinkenberg en Miranda Janssen 

 



Inschrijfformulier Museum voor Anatomie en Pathologie. 
 

O Ja, ik wil graag deelnemen aan bovengenoemde cursus op 7 november 2017 
 
VOLLEDIGE NAAM :  …………………………………………........................................... 
 
ADRES:     …………………………………………........................................... 
 
POSTCODE+ WOONPLAATS:  …………………………………………........................................... 
 
TELEFOONNUMMER:   …………………………………………........................................... 
 
E-MAIL ADRES:    …………………………………………........................................... 
 
LIDMAATSCHAPSNUMMER  NVDA:  …………………………………………........................................... 
Is er sprake van een groepslidmaatschap, vermeld dan alleen je individuele lidnummer!  
 
================================================================ 
    
deelnemer heeft tevens het cursusgeld van 
  
€ 7,50 NVDA-leden 
€ 32,50 niet-leden 
 
voor bovenstaande nascholing overgemaakt / laten overmaken op rekening  
NL38 RABO 0147969670 van NVDA regio Gelderland  
van: 
 
Bankrekeningnummer:   …………………………………………........................................... 
 
Naam rekeninghouder:   …………………………………………........................................... 
 
Woonplaats:    …………………………………………........................................... 
 
Datum:     …………………………………………........................................... 
 
 
 
Handtekening:    …………………………………………........................................... 
 
 
 
Bij annulering binnen 10 dagen voor de cursusdatum is geen restitutie van het cursusgeld mogelijk. 
 
 
Dit formulier uiterlijk 21 oktober sturen naar:   
NVDA Regio Gelderland 
T.a.v. Femke Klinkenberg-Kloosterman 
Corellistraat 11 
6904 KP  Zevenaar 


