
Hemostasewetenschapsweken 
2021
Deskundigen over de hele wereld en vanuit  
diverse specialismen in de gezondheidszorg  
met elkaar verbinden
siemens-healthineers.com/hemostasis-science-weeks

Neem deel aan een virtuele wetenschappelijke 
serie met vooraanstaande hemostasedeskundigen 
en krijg inzichten op het gebied van de huidige 
klinische praktijk, wat er nieuw is en wat er gaat 
komen op het gebied van hemostasetests.

Registreer 
nu!

4 maart–1 april 2021

Scan de QR-code of ga naar 
siemens-healthineers.com/hemostasis-science-weeks

#HSW21
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Neem gratis deel aan deze online wetenschappelijke serie om op de hoogte  
te blijven van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van coagulatietests.
Het kennisgebied van diagnostiek is constant in ontwikkeling. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste trends.  
Neem deel aan vijf sessies met onze gerenommeerde sprekers om inzichten te krijgen in de nieuwste ontwikkelingen op het  
gebied van hemostasetests en de behandeling van coagulatieproblemen.

Bekijk hier de volledige agenda en registreer voor de Hemostasewetenschapsweken:

•  Neem deel aan wetenschappelijke sessies met  
gerenommeerde deskundigen.

•  Neem deel aan live vraag-en-antwoordsessies.
•  Creëer een persoonlijke agenda op basis van uw  

eigen interesses en schema.

•  Woon sessies bij die relevant zijn voor uw praktijk.
•  Ontvang een gepersonaliseerd deelnamecertificaat.
•  Bekijk herhalingen van voorgaande sessies.

Voorzitter professor dr. Ulrich Sachs, hoofd van de afdeling Trombose en Hemostase aan het Uniklinikum Giessen und Marburg in Giessen,  
Duitsland, en de Siemens Healthineers kijken ernaar uit u te verwelkomen tijdens de hemostasewetenschapsweken 2021! 

De virtuele 
hemostasewetenschapsweken!
Tijdens deze onzekere tijden staat veiligheid  
bij ons voorop. Maar we zijn ook van  
mening dat we juist tijdens deze pandemie 
geïnformeerd moet blijven over trends  
en ontwikkelingen op het gebied van 
hemostasetests. We willen u flexibel en  
veilig wetenschappelijke inzichten geven en 
daarom vindt dit evenement virtueel plaats.

Mogelijk gemaakt door 
hemostasedeskundigen, gepresenteerd 
door Siemens Healthineers. 

Als toonaangevende instantie bij 
hemostasetests, ondersteunt Siemens  
Healthineers vol enthousiasme  
hemostase-onderzoek en het delen  
van wetenschappelijke inzichten om ze 
toegankelijk te maken voor deskundigen 
over de hele wereld.  

#HSW21

Nieuwe inzichten in mechanismen en het beheer van de hemostatische balans | 1 april 2021 | 15:00–17:05 uur CET   

De bloedende patiënt behandelen | 11 maart 2021 | 15:00–18:00 uur CET

Coagulopathie geassocieerd met COVID-19 | 4 maart 2021 | 15:00–18:00 uur CET

Hemostasebeheer bij zwangerschap en verloskunde | 25 maart 2021 | 15:00–17:05 uur CET   

Hemostasetests bij hart- en vaatziekten | 18 maart 2021 | 15:00–18:00 uur CET   


