
 

Inschrijving FNT nascholingsdag 2023 
 

Dit jaar zijn er 3 workshops tegelijkertijd! De workshops hebben een limiet en ‘vol is vol’. 
 

1. Bestudeer vooraf het totaaloverzicht met alle workshops en bedenk welke 
workshops je deze dag wil volgen. Kies ook alvast een paar reserves. 

• Als een workshop vol is wordt deze niet meer in het scherm zichtbaar. Zie jij 
jouw keuze niet dan is deze inmiddels vol. Kies daarom ‘reserve-workshops’. 

• Je kunt de keuzes achteraf niet meer aanpassen! 
2. Wanneer je je keuzes (inclusief reserve) bepaald hebt ga je naar de FNT-website, 

tabblad scholing en klikt op ‘Nascholingsdag 2023’. Je komt dan in het speciale 
inschrijfsysteem voor deze dag. 

3. Druk op de knop ‘Registreer nu’. Het maakt niet uit welke van de twee je gebruikt. 
4. Vul onder ‘Uw gegevens’ je eigen gegevens in. Jouw trombosedienst kun je kiezen uit 

de lijst die je uit kunt klappen, de andere gegevens vul je zelf in. 
Op je mailadres ontvang je de bevestiging van je inschrijving.  
Je naam komt op je badge te staan die je in Apeldoorn krijgt uitgereikt. 

5. Daarna druk je op de oranje knop ‘Aanmelden’. 
6. Dan verschijnt de tekst ‘Workshopronde 1’. Druk daar op ‘Ja’. 
7. Op dat moment verschijnen de beschikbare workshops in ronde 1.  

Kies de workshop die jij wilt volgen en druk bij die workshop op ‘Ja’. 
8. Daarna komt automatisch de tekst ‘Workshopronde 2’ in beeld.  

Druk ook daar achter weer op ‘Ja’. 
9. En zo gaat dit verder tot en met workshopronde 6. 
10. Let op: 

a. De workshop van Sanne Niemer in ronde 2 duurt twee workshopsrondes! 
b. De casuïstiek voor doseeradviseurs van Jolijn Veerman duurt ook twee 

rondes! 
11. Je moet beide workshops (2+3 of 5+6) wel selecteren.  
12. Zet daarna een vinkje bij ‘Ik accepteer de voorwaarden van de 

gebruikersovereenkomst’. 
13. Druk als laatste op ‘Afronden’. Jouw inschrijving is hiermee klaar én verzonden! 
14. Je ziet een overzicht van jouw gegevens en de workshops die je gekozen hebt. 
15. Je ontvangt een bevestiging van deze gegevens per mail. 
16. Je kunt je keuzes nu niet meer wijzigen. 
17. Klik rechtsboven op uitloggen en sluit de pagina. Je inschrijving is klaar! 

 
 

We zien je graag op zaterdag 15 april in Apeldoorn.  
Bij de entree ontvang je jouw badge met de door jou geselecteerde workshop-sessies. 


