
  

 

Informatie voor deelname aan de online Dag van de Praktijkhouder 

 

Beste deelnemer aan de Dag van de Praktijkhouder, 

 

Leuk dat u zich heeft aangemeld voor de online Dag van de Praktijkhouder! In deze mail 

vindt u uw inloggegevens, het programma en willen we u voorbereiden op uw deelname 

en de mogelijkheden van de tool die we gebruiken. 

Inloggen via Google Chrome 

Lees het volgende eerst even door, voordat u verdergaat!  

1. Bezoek het event via Google Chrome. Andere browsers kunnen storing geven. 

2. Is Google Chrome niet uw standaardbrowser? Kopieer en plak de link dan in de 

adresbalk van Google Chrome en druk op enter. Als u deze browser niet geïnstalleerd 

hebt, kunt u op de link klikken om deze te downloaden.  

   

Ga naar deze site om mee te doen aan het event https://hopin.to/events/phdag 

 

 Vanaf 8.00 uur is het event open op zaterdag 27 juni. U kunt even checken of alles 

werkt, vast langs de booths in de Expo en meedoen aan Netwerken. Om 08.15 uur licht 

de dagvoorzitter de tool toe en heet zij u welkom op de Stage. Om 11.45 eindigt het 

programma en kunt u nog even napraten.  
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Tips voor een optimaal event  
 

 

Lees onderstaande tips door, zodat u goed voorbereid bent.  

• Plak dit ''niet-storen'' bordje op de ruimte waar u zit.  

• Zorg dat u op een rustige locatie zit, zonder teveel achtergrondgeluid. 

• Doe alle apparatuur, mail en dergelijke uit. U gaat immers naar een event en wilt 

niet continu afgeleid worden.  

• Lees de functies van de tool vast door.  

• Volg het event liever niet op een tablet. Dit kan problemen veroorzaken. Een 

laptop of vaste computer werkt het beste.  

Technische problemen? Doorloop deze stappen:  

• Zit u in Google Chrome? Nee? Open de link opnieuw, dit keer wel in Google 

Chrome. 

• Druk op F5 om de pagina te verversen.  

• Gebruik oortjes of een headset, zodat u geen galm krijgt of veroorzaakt.  

• In uw browser moet u toestemming geven om uw audio en video te delen. Over 

het algemeen komt een pop-up in beeld waarin u toestemming kunt geven. 

U kunt het ook in uw instellingen aangeven. 

• Sluit alle andere applicaties die een video of audioverbinding vragen, bijv. Skype 

of Teams.  

• Zit u op een VPN verbinding, een beveiligde verbinding bijv. via uw werk? Dit kan 

problemen veroorzaken, verbreek de verbinding en ververs de pagina (F5).  

• Lukt het niet? Sluit dan alle schermen af en open de link opnieuw (in Google 

Chrome).  

Vragen voor, tijdens of na het event? Neem contact op met onze klantenservice via 

klantenservice@medischondernemen.nl of +31 (0)38-4608954. 
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U bent te gast bij een online congres. Daarbij zijn we afhankelijk van de techniek. We 

doen ons uiterste best om het vlekkeloos te laten verlopen en monitoren tijdens het 

congres. Mochten er problemen ontstaan, dan gaan we daar direct mee aan de slag. U 

hoeft technische storingen niet in de event-chat te melden. Wilt u toch graag iets 

melden aan de organisatie? Kom dan langs bij de servicebalie. Deze vindt u bij Sessies.  

  

 

 

 

Programma  
 

 

08.00 - 08.15 uur Kijk even rond, bezoek de sponsors in de Expo en praat bij met 

vakgenoten in via 'Netwerken'.  

 

08.15 - 08.30 uur worden de functies van de tool nog eens toegelicht op de Stage  

 

08.30 - 08.40 uur  Welkom door de dagvoorzitter  

 

08.40 – 08.50 uur Interactief Rondetafelgesprek  

 

08.55 – 09.10 uur Ontmoet (on)bekende collega's via de unieke Netwerktool en wissel 

digitale visitekaartjes uit om later verder te praten  

 

09.10 – 09.25 uur Neem een kop koffie en laat u door de sponsors bijpraten over hun 

producten en diensten voor úw praktijk  

 

09.25 – 10.00 uur Parallelronde 1, kies de sessie van uw keuze  

• Van visie, missie en doelen naar concrete acties en weer terug, Alexander 

Tolmeijer 

• Toekomstgericht investeren in de fysiotherapiepraktijk, Ludo Guns 
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10.00 – 10.20 uur Laat u bijpraten over producten en diensten waar u morgen mee aan 

de slag kunt  

 

10.20 – 10.55 uur Parallelronde 2, kies de sessie van uw keuze  

• De toekomst trotseren met een wendbaar team, Charlotte van den Wall Bake 

• Toekomstgericht investeren in de mondzorg, Arjan Wijnands 

 

10.55 - 11.10 uur Korte break, bezoek de Expo of praat bij via de (video) chat of de 

Netwerktool met andere deelnemers  

 

11.10 – 11.45 uur Parallelronde 3, kies de sessie van uw keuze  

• Coörporaties in Coronatijd (en daarna), Pieter Flaton & Alex Hoen 

• Doeltreffend financieel management, Timo van Houdt & Harro de Haan 

 

11.45 – 12.00 uur Afsluiting, napraten en netwerken  

  

 

  

 

Lees meer over de sessies  
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