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Van het bestuur 
 
 
Geachte relatie, 
 
De Nederlandse Nefrologiedagen is Nederlands grootste interdisciplinaire platform voor medici, paramedici 
en technici die de nefrologie tot hun vakgebied rekenen. Gedurende de dagen brengen tal van binnen- en 
buitenlandse sprekers niet alleen nieuwe medische, paramedische en fundamentele ontwikkelingen aan de 
orde, ook worden de handvatten aangereikt voor de dagelijkse klinische praktijk en presenteren de 
deelnemers tientallen abstracts die de keynote lezingen aanvullen.  
 
Het is ons een groot genoegen de belangrijkste nefrologische bijeenkomst in 2018 bij u aan te kondigen: 
De 18e Nederlandse Nefrologiedagen. Deze editie zal plaatsvinden op 27 en 28 maart 2018 in NH 
Conference Koningshof te Veldhoven en zal, naar verwachting, worden bijgewoond door circa 1.400 
deelnemers, waaronder specialisten, onderzoekers, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, 
technici en vertegenwoordigers van de industrie.  
 
Wij nodigen u uit om u vanaf dinsdag 1 november 2017 om 10.00 uur via onze website aan te melden als 
één van de sponsoren van de Nederlandse Nefrologiedagen.  
 
In deze brochure kunt u alle benodigde informatie op overzichtelijke wijze terugvinden en wordt u – middels 
een compleet scala aan mogelijkheden – in de gelegenheid gesteld om gedurende de congresdagen uw 
firma te presenteren en profileren. Naar eigen inzicht en budget kunt u zelf de locatie van uw stand en de 
hoogte van uw sponsorbijdrage bepalen, zonder dat u afhankelijk bent van de indeling of toewijzing door de 
congresorganisatie.  
 
Indien u van ons een officieel sponsorverzoek, een begroting wenst te ontvangen of mocht u verder nog 
vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot ons congressecretariaat. Het secretariaat is telefonisch 
bereikbaar op 046-2021300 of per email via info@nefrologiedagen.nl. 
 
Samen met u willen wij ons ten doel stellen om ook van de 18e editie van de Nederlandse Nefrologiedagen 
een succesvolle meeting te maken. Wij hopen u als sponsor van het symposium te mogen verwelkomen en 
verheugen ons op uw aanwezigheid tijdens De Dagen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. L. Reichert, voorzitter 
Dr. K.A.M.I. van der Pant, secretaris 
Mw. M.K. Emmen, penningmeester 
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De voorbereidingscommissie 
 
 
Bestuur Stichting Nederlandse Nefrologiedagen: 
 
    Dhr. Dr. L.J.M. Reichert, voorzitter, internist-nefroloog 

    Mw. Dr. K.A.M.I. van der Pant, secretaris, internist-nefroloog 

    Mw. M.K. Emmen, penningmeester, kwaliteitsfunctionaris dialyse 

 
 
Voorbereidingscommissie: 

Dhr. Prof. Dr. P.M.T. Deen, UMCN St. Radboud 

Mw. G.van Doorn, afgevaardigde DNN 

Mw. I. van Drongelen, Treant 

Dhr. Dr. R. Duijvenvoorden, AMC Amsterdam 

Dhr. Prof. Dr. R. Gansevoort, UMC Groningen, afgevaardigde NfN 

Dhr. Prof. dr. R. Goldschmeding, UMC Utrecht, afgevaardigde NfN 

Dhr. Dr. J. Groothoff, AMC Amsterdam 

Mw. K. Hendriks, Rijnstate ziekenhuis 

Mw. B. Hoekstra, Maasstadziekenhuis 

Mw. M. Hogenbirk, Rijnstate ziekenhuis 

Mw. W. de Jong, Zeelandcare 

Dhr. Dr. C.J.A.M. Konings, Catharina Ziekenhuis 

Dhr. Dr. A. Kuijper, Maxima MC 

Mw. Drs. N. Leenders, afgevaardigde PLAN 

Mw. M. Moses, LUMC 

Dhr. Dr. T. Nijenhuis, UMCN St. Radboud 

Mw. Prof. Dr. D. Peters, LUMC 

Mw. G. Pronk,  Alrijne ziekenhuis afgevaardigde VMWN 

Dhr. F. Vogels, Laurentius ziekenhuis, bestuurslid VDT 

6 klankbordgroepleden voor de VC 
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Algemene congresinformatie 
 
 
Omschrijving: 
De Nederlandse Nefrologiedagen is een tweedaags interdisciplinair symposium bedoeld voor internisten, 
internist-nefrologen, transplantatie-nefrologen, (gepromoveerd) onderzoekers, verpleegkundig specialisten, 
nurse-practitioners, dialyseverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, diëtisten, technici en iedere andere 
niet genoemde zorgprofessional die de nefrologie tot zijn/haar vakgebied rekent. 
 
Deelnemersaantal: 
Jaarlijks nemen ca. 300 medici/onderzoekers en ca 1.100 paramedici en technici aan het symposium deel. 
 
Congrestaal: 
Medische sessies worden in beginsel in het Engels gepresenteerd, de paramedische sessies worden in 
beginsel in het Nederlands gepresenteerd. 
 
Sprekers: 
Jaarlijks worden zowel buitenlandse als Nederlandse sprekers uitgenodigd als keynote speaker. Deze 
sessies worden ondersteund door gemiddeld 80 medische, fundamentele en paramedische abstracts (korte 
presentaties ingediend door de deelnemers) en een 30-tal posterpresentaties. De beste abstracts 
ontvangen een prijs. 
 
Wetenschappelijk programma: 
Het wetenschappelijk programma bestaat uit dagprogramma’s per doelgroep met daarbij een aantal 
interdisciplinaire sessies die voor iedere doelgroep zijn bedoeld. Tevens is er binnen het programma plaats 
voor sessies van de Nierstichting en Nefrovisie. De wetenschappelijke verenigingen en 
beroepsverenigingen organiseren na afloop van de Nefrologiedagen hun jaarvergaderingen. 
 
Proefschriftprijs: 
De auteurs van 3 genomineerde proefschriften van het afgelopen jaar presenteren hun proefschrift, waarna 
het beste proefschrift de proefschriftprijs krijgt uitgereikt. 
 
Wetenschappelijk programma 
 
U ontvangt deze brochure op het moment dat de samenstelling van het wetenschappelijk programma van 
de Nefrologiedagen nog niet helemaal is afgerond. Op onze website kunt u in het horizontale menu de 
actuele stand van zaken rondom het programma terugvinden, overzichtelijk per dag onderverdeeld in het 
medische en paramedische deel. Door het klikken op de betreffende linkjes kunt u de pdf-versies 
downloaden. 
 
 
Avondprogramma  
 
Belangrijk: Het diner als zodanig, onderdelen of faciliteiten daarvan kunt/mag u niet sponsoren. De kosten 
hiervan worden uitsluitend betaald uit de bijdragen van de congresdeelnemers.  
 
Wel mag u aanwezig zijn bij het avondprogramma aansluitend aan het wetenschappelijk programma van 
de eerste congresdag. Ieder jaar wordt aan het diner een thema verbonden. Raadpleegt u voor meer 
informatie onze website. Het bestuur stelt kleding die aansluit bij het thema natuurlijk erg op prijs. 
 
De website 
 
Omdat de opening van de inschrijfprocedure traditiegetrouw wordt gekenmerkt door veel inschrijvingen in 
het eerste uur, is het verstandig om u vooraf goed te informeren op welke pagina u moet zijn om u te 
kunnen inschrijven. Blader dus ruim van tevoren door de site om de juiste informatie te vinden, uw keuzes 
te maken en uw weg te vinden. Als u hulp wilt bij het zoeken neem dan contact op met ons secretariaat. 
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Opening inschrijfprocedure 
 
Inschrijven als sponsor voor de Nederlandse Nefrologiedagen kan vanaf 1 november 2017, precies om 
10.00 uur in de ochtend. Omdat het gewoontegetrouw bij het bemachtigen van de gewenste standplaats 
om seconden gaat, houden wij de tijd van de wereldklok op het web aan.  
 
 
Inschrijfprocedure 
 
De inschrijfprocedure voor sponsoren vindt plaats in 2 stappen.  
 
Stap 1: 
U klikt op het linkje „Ik wil me nu inschrijven“ van de betreffende pagina. De inschrijfmodule opent zich 
en u vult uw bedrijfsnaam en het emailadres in op de betreffende pagina van de website. Tevens maakt u 
een keuze uit de beschikbare sponsorpakketten/posities en geeft u een tweede en derde keus aan. U klikt 
op "Ga verder". U komt in het vervolgmenu van de registratie, echter uw aanmelding is dan al bij het 
secretariaat ontvangen, u kunt uw tijd nemen voor de vervolgstappen!  
 
Stap 2: 
Op de vervolgbladzijden kunt u aansluitend de factuurgegevens en alle overige gegevens naar wens 
invullen. Gedane reserveringen kunt u tussentijds zelf wijzigen, aanvullen of verwijderen (m.u.v. het 
sponsorpakket of standruimte). De factuur ontvangt u nadat u uw factuurgegevens heeft ingevuld (doe dit 
laatste svp tijdig, zorgvuldig en volledig). Tevens ontvangt u op het door u aangegeven emailadres een 
bevestiging met daarbij een link om uw registratie op een later tijdstip te kunnen wijzigen en/of aanvullen. 
 

- Zorg dat u alle gevraagde gegevens juist en volledig invult. 
- Alle congresbescheiden worden gestuurd naar het emailadres dat u straks opgeeft in het 

registratiesysteem. Zorg dat u uw mailadres juist en zorgvuldig intypt. 
- Onjuiste emailadressen of ingestelde filters kunnen in het ergste geval leiden tot het verwijderen 

van uw reserveringen, omdat wij aan u gestuurde emails als "onbestelbaar" terugontvangen. 
- Controleer altijd dat u alle bescheiden heeft ontvangen en bewaar deze zorgvuldig.  

 
Realiseert u zich dat u - door u in te schrijven als sponsor - akkoord gaat met alle voorwaarden en 
richtlijnen. Lees deze, voordat u zich gaat inschrijven, goed door. 
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Locatie en route 
 
Venue: 
NH Conference Centre Koningshof 
Locht 117 
5504 RM Veldhoven (NL) 
Tel: +31 (0)40 253 74 75  
www.nh-hotels.nl 
 

VANUIT ‘s HERTOGENBOSCH:  

• Volg de A2 richting Eindhoven  
• Volg de N2, afslagroute 29 t/m 33 richting Waalre/Veldhoven  
• Bij afslag 32 Veldhoven verlaat u de snelweg  
• Onder aan de afslag gaat u rechtsaf en vervolgens volgt u de borden Koningshof  
• Na ca. 3 km rechtdoor vindt u aan de linkerkant NH Koningshof.  

VANUIT BREDA / TILBURG:  

• Volg de A58 richting Veldhoven  
• Volg de N2, afslagroute 29 t/m 33 richting Waalre/Veldhoven  
• Bij afslag 32 Veldhoven verlaat u de snelweg  
• Onder aan de afslag gaat u rechtsaf en vervolgens volgt u de borden Koningshof  
• Na ca. 3 km rechtdoor vindt u aan de linkerkant NH Koningshof.  

VANUIT VENLO:  

• Volg de A67 richting Eindhoven  
• Volg de N2, afslagroute 29 t/m 33 richting Veldhoven  
• Bij afslag 32 Veldhoven verlaat u de snelweg  
• Onder aan de afslag gaat u linksaf en vervolgens volgt u de borden Koningshof  
• Na ca. 3 km rechtdoor vindt u aan de linkerkant NH Koningshof.  

VANUIT MAASTRICHT:  

• Volg de A2 richting Eindhoven  
• Volg de N2, afslagroute 29 t/m 33 richting Waalre/Veldhoven  
• Bij afslag 32 Veldhoven verlaat u de snelweg  
• Onder aan de afslag gaat u linksaf en vervolgens volgt u de borden Koningshof  
• Na ca. 3 km rechtdoor vindt u aan de linkerkant NH Koningshof.  

VANUIT ANTWERPEN / TURNHOUT:  

• Volg de A67 richting Eindhoven  
• Bij afslag 32 Eersel verlaat u de snelweg  
• Vervolg de route linksaf (3/4) op de rotonde richting Steensel  
• Ongeveer 3 km na Steensel richting Veldhoven vindt u aan de rechterkant NH Koningshof.  
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Op- en afbouwtijden 
 
Opbouwdag industrie en organisatie: 
Maandag 26 maart 2018 vanaf 08.00 uur tot en met 22.00 uur 
Dinsdag 27 maart 2018 vanaf 07.00 uur tot en met 08.30 uur 
 
Expositie-afbouw: 
Woensdag 28 maart 2018 vanaf 15.30 uur. 
 
NB. Afwijkende tijden uitsluitend op aanvraag en na goedkeuring van de organisatie. 
 
 
Afmetingen 
 
Beurshallen (dwarsdoorsnede vindt u op de website): 
Kempen- en Genderhal 
Totale opppervlakte bedraagt ca 2.000 vierkante meter 
 
Hoogte Kempenhal : 3.90 meter  
Hoogte Genderhal : 3.90 meter   
Bodem   : tapijt 
 
De toegang tot expositieruimte voor (vracht-)auto's bevindt zich aan de achterkant van het congrescentrum. 
Volgt u de borden op het terrein van het congrescentrum. 
 
Standindeling: 
Voor de oppervlakte van de individuele stands raadpleegt u de inhoud van de sponsor-pakketten elders in 
deze brochure. Voor de indeling raadpleegt u de plattegrond die u op de website kunt terugvinden.  
 
Standaard faciliteiten: 
Bij de prijs van de sponsorpakketten zijn inbegrepen stroompunten van 220V, verwarming, wifi-
internetverbinding en schoonmaakkosten (rondom de stand, niet in de stand). Niet inbegrepen zijn 
meubilair, (audiovisuele) apparatuur, water, extra afvalverwijdering en overige zaken. Wel dient u ook de 
inbegrepen faciliteiten aan te geven in uw file. 
 
Indeling beurs: 
U kunt zelf uw positie op de beurs bepalen, toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Mocht u 
afwijkende wensen hebben, neemt u dan contact op met de organisatie. 
 
 
Plattegrond 
 
Omdat de plattegrond in de aanloop naar het symposium veranderingen kan ondergaan vanwege wensen 
van individuele sponsoren, hebben wij er voor gekozen om in deze brochure geen plattegrond op te 
nemen. 
 
Voor de actuele plattegrond van de expositiebeurs verwijzen wij u naar onze website. Tevens vindt u op die 
pagina een overzicht van sponsoren die reeds hebben ingeschreven. We streven ernaar om de plattegrond 
zo actueel mogelijk te houden.  
 
Zie ook de voorwaarden m.b.t. de indeling van de expositiebeurs. 
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Sponsorpakketten (raadpleeg ook de voorwaarden) 
 
 
Platina sponsor (eilandstand): € 14.300,00 

- Standruimte van 7 x 6 meter 
- Bedrijfsnaam en logo geprojecteerd in de zalen 
- Vermelding op de website met bedrijfsnaam, logo en link naar uw website 
- 2 Advertenties in de digitale beurscatalogus (corporate) 

 
 
Gouden sponsor: € 7.000,00 

- Standruimte van 6 x 3 meter 
- Bedrijfsnaam geprojecteerd in de zalen 
- Vermelding op de website met bedrijfsnaam en link naar uw website 
- 1 Advertentie in de digitale beurscatalogus (corporate) 

 
 
Zilveren sponsor: € 3.900,00 

- Standruimte van 3 x 3 meter 
- Bedrijfsnaam geprojecteerd in de zalen 
- Vermelding op de website met bedrijfsnaam 
- Logo in de digitale beurscatalogus 

 
 
Bronzen sponsor: € 2.100,00  

- Standruimte van 3 x 2 meter  
- Vermelding op de website met bedrijfsnaam 

 
 
NB. Voor afwijkende expositiewensen neemt u s.v.p. contact op met het secretariaat. 
 
Voor alle sponsorpakketten geldt dat bij de prijs is inbegrepen stroomaansluitingen van 220V, verwarming, 
wifi-internetverbinding en schoonmaakkosten rondom de stand (niet in de stand). Niet inbegrepen zijn extra 
meubilair, (audiovisuele) apparatuur, water en beperkte afvalverwijdering. Alle genoemde prijzen zijn 
exclusief btw. 
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Overige sponsormogelijkheden 
 
NB. Raadpleeg ook hoofdstuk 6 (gunstbetoon en andere financiële relaties) van de CGR en in het 
bijzonder hoofdstuk 6.2.2 
 
 
De organisatie maakt u attent op de onderstaande extra mogelijkheden om uw bedrijf te presenteren en 
profileren. 
 
 
Keycords (exclusieve sponsoring) 
Voorzien van uw bedrijfsnaam en/of logo die aan de badgehouder wordt bevestigd. U heeft de keuze om 
de keycords zelf aan te leveren of om de organisatie te verzoeken keycords voor u tegen kostprijs te 
leveren 
 
Belangrijk: in het kader van de CGR-regelgeving verzoeken wij u onderscheid te maken in keycords voor 
medici (300)(voorschrijvers) en keycords voor paramedici (niet voorschrijvers) (1200). Deze dienen tijdig en 
gescheiden op locatie aangeleverd te worden. 
 
 
Beurscatalogus  
De organisatie maakt een beurscatalogus waarin alle exposanten worden opgenomen. Deze catalogus 
wordt naar alle deelnemers 10 dagen voor congres verzonden. 
 
Advertenties voor de beurscatalogus 
Advertentie (buiten de sponsorpaketten om) 
Prijs: € 400,00 
Opname met logo en tekst (buiten de sponsorpaketten om) 
Prijs: € 200,00 
 
Deadline aanlevering 
Het vormgeven van de beurscatalogus vergt veel tijd en aandacht. Om uw advertentie en input goed en 
zorgvuldig te plaatsen is een tijdige aanlevering van groot belang. Zorgt u ervoor dat uw advertenties en 
input uiterlijk 20 februari 2018 bij het secretariaat zijn. 
 
Aanlevering bij het secretariaat via info@nefrologiedagen.nl 
 
 
Voor alle overige sponsorwensen neemt u s.v.p. contact op met de organisatie.  
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Animatie in of om uw stand 
Animatie of andere attracties in of om uw stand is uiteraard mogelijk, mits de aard en wijze binnen de 
geldende verordeningen van het congrescentrum is toegestaan en de animatie geen gevaar, hinder of 
(geluids-)overlast veroorzaakt voor de deelnemers, sprekers en andere exposanten. Ter voorkoming van 
het inhuren van niet toegestane animatie of soortgelijke animatie door een andere exposant vragen wij u 
uw suggesties aan te melden bij het congressecretariaat voor overleg. Tevens kunnen wij voor u 
desgewenst animatie arrangeren. De organisatie brengt hiervoor wel een bemiddelingsvergoeding in 
rekening. 
 
 
Meubilair en apparatuur 
 
Mocht u gebruik willen maken van extra technische faciliteiten of van standaard meubilair, dan kunt u deze 
bestellen via het registratiesysteem voor sponsoren. Mocht u afwijkende wensen hebben, neemt u dan 
contact op met de organisatie voor de mogelijkheden. 
 
Meubilair: 
- Afgerokte tafel   €   35,00  
- Stoel     €   30,00 
- Afgerokte sta-tafel   €   35,00 
- Barkruk    €   30,00 
- Plant     €   30,00 
- Posterbord    €   35,00 
 
 
Apparatuur : 
- Krachtstroom   € 300,00 
- Laptop    € 150,00 
- Beamer en scherm   € 150,00 
- DVD-speler en beeldscherm € 120,00 
 
 
 
De genoemde prijzen zijn geldig voor de gehele congresperiode.  
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Catering: 
 
 
Dagarrangementen: 
 
Voor alle leden van uw aanwezige standbemanning worden – ongeacht de duur van aanwezigheid van 
individuele personen - dagarrangementen besteld. Een dagarrangement bestaat uit onbeperkte service van 
koffie, thee en water, een lunch bestaande uit een rijkelijk belegd broodjesassortiment, melk, karnemelk, 
jus d'orange, handfruit, een warme component en het aperitief. Frisdrank gedurende de dag en overige 
consumpties zijn voor eigen rekening. Wij berekenen voor een dagarrangement € 42,00 per persoon per 
dag. 
 
 
Toegangskaarten avondprogramma: 
 
Voor het bijwonen van het avondprogramma aan het einde van de eerste congresdag kunt u een onbeperkt 
aantal toegangsbandjes bestellen. Een toegangsbandjes is geldig voor 1 persoon. Wij berekenen per 
toegangskaart € 45,00. Dit bedrag is inclusief het buffetdiner en de drankjes tijdens het diner en 
feestavond. NB. Deze avond vindt dit jaar in 1 ruimte plaats met controle. 
 
 
Consumptiemuntjes: 
 
Voor de consumpties tijdens het diner wordt gezorgd. U kunt uw gewenste aantal consumptiemuntjes 
afhalen op de eerste congresdag vanaf 14.00 uur bij het info point op de beurs. U hoeft deze niet direct af 
te rekenen. Niet gebruikte muntjes kunt u op de tweede congresdag vanaf 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur 
weer inleveren bij het info point op de beurs. Voor het daadwerkelijk afgenomen aantal muntjes 
(afgehaalde muntjes -/- ingeleverde muntjes) ontvangt u van ons een factuur. Een consumptiemuntje kost € 
2,50. 
 
Mocht u aan het door u afgehaalde aantal muntjes niet voldoende hebben, dan kunt u door de avond heen 
extra muntjes aanschaffen. Deze muntjes worden rechtstreeks door het congrescentrum geleverd en dient 
u dus wel direct af te rekenen. Zorgt u er dus voor dat u overdag voldoende muntjes bij ons info point 
afhaalt. 
 
 
Catering vanuit uw stand serveren: 
 
Het op eigen initiatief verstrekken van etenswaren of drankjes vanuit uw stand is slechts zeer beperkt 
mogelijk. Doet u dit toch en zonder medeweten van het congrescentrum en organisatie, dan krijgt u het 
zogenaamde kurkengeld (gederfde inkomsten) in rekening gebracht. Bovendien dient u er rekening mee te 
houden dat sancties die voortvloeien uit de regelgeving van de CGR aan u worden doorberekend. Neemt u 
hierover contact op met het congressecretariaat.  
 
 
Catering tijdens de opbouwdag: 
 
Gedurende de opbouwdag (de dag voorafgaand aan de eerste congresdag) kunnen uw standbemanning 
en standbouwers gebruik maken van gratis koffie, thee en water. Overige catering is voor eigen rekening. 
 
 

NB. BIJ HET OPSTELLEN VAN DEZE BROCHURE OP 6 OKOBER LIGGEN DE PRIJZEN  
VANUIT DE NH KONINGSHOF VOOR 2018 NOG NIET BIJ DE ORGANISATIE! 
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Hotelkamers 
 
U KUNT IN TEGENSTELLING TOT VOORGAANDE JAREN GEEN KAMERS MEER BOEKEN VIA DE 
ORGANISATIE! 
 
De organisatie heeft voor de deelnemers en industrie geen passende prijsafspraak meer met de NH 
Koningshof meer kunnen maken, waardoor de kans bestaat dat de organisatie de kamer duurder moet 
aanbieden dan dat u elders op het internet vindt. 
 
Hotelkamer mogelijkheden in de directe omgeving: 
www.booking.com 
www.campanile.com 
www.expedia.nl 
www.hoteleindhoven.nl 
www.nh-hotels.nl 
www.trivago.nl 
 
Denk ook even aan de mogelijkheid om in een van de vakantieparken in de omgeving een bungalow voor 
uw team te huren! 
 
 
Code Geneesmiddelen Reclame en andere richtlijnen 
 
Als sponsor van de Nefrologiedagen verplicht u zich om u in kennis te stellen van de inhoud van de Code 
Geneesmiddelen Reclame en andere geldende wet- en regelgeving. Het bestuur van de Stichting 
Nefrologiedagen zal er tijdens de Nefrologiedagen streng op toezien dat de geldende richtlijnen worden 
nageleefd en gerespecteerd. 
 
In 2013 heeft ons symposium een onaangekondigd bezoek gehad van de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ), de instantie die toeziet en eventueel sanctioneert bij overtreding van de regels. 
Naar aanleiding van dit bezoek heeft de IGZ een onderzoeksrapport opgesteld waarvan de uitkomsten 
bijzonder positief te noemen zijn. 
 
De Nefrologiedagen blijkt een schoolvoorbeeld hoe een dergelijk gecompliceerde bijeenkomst 
georganiseerd moet worden. 
 
Dat betekent echter niet dat wij voor de toekomst uitgesloten zijn van inspecties. Wij verzoeken u daarom 
dringend om u te houden aan de wet- en regelgeving en er samen met ons voor te zorgen dat de Stichting 
Nederlandse Nefrologiedagen ook in de toekomst dit symposium kan en mag blijven organiseren. Wat dat 
betreft rust er op ons aller schouders een grote verantwoordelijkheid. 
 
Voor alle informatie verwijzen wij u naar de website van het CGR, www.cgr.nl 
 
 
Registratievoorwaarden voor sponsoren van de Nefrologiedagen 
 
Op onze website vindt u een te downloaden PDF-file met daarin opgenomen de registratie- en 
annuleringsvoorwaarden van de Stichting Nederlandse Nefrologiedagen. Wij adviseren u om deze 
voorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens u zich inschrijft als sponsor van de Nederlandse 
Nefrologiedagen. 
 
De registratievoorwaarden maken integraal en wederkerig deel uit van deze brochure. 
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Nieuw in 2018 
 
Hotelkamers 
Er kunnen geen hotelkamers meer via de organisatie worden geboekt, raadpleeg de bladzijde op deze 
website. 
 
Beurscatalogus 
De industrie krijgt de mogelijkheid om hun aanwezigheid op de beurs kenbaar te maken via de 
beurscatalogus. 
Iedere deelnemer krijgt deze 10 dagen voor congres digitaal toegezonden. 
 
Programmaboek 
Deze wordt vervangen door een badgeprogramma en de App. 
 
Congrestas 
Er zal geen congrestas en pen meer worden uitgedeeld bij de registratie. 
 
Badges en keycords 
Er zijn 4 kleuren badges. Voorschrijvers, niet-voorschrijvers, farmacie en niet-farmacie. 
Er zijn 2 kleuren keycords. Voorschrijvers en farmacie en niet-voorschrijvers en niet-farmacie. 
 
Hospitality lounge 
Voor de farmaceutische sponsoren en voorschrijvers is er een separate hospitality lounge ingericht voor het 
uitwisselen van informatie rond geneesmiddelen. 
 
 
 
 
 
Contactgegevens 
 
Secretariaat Nederlandse Nefrologiedagen 
Postbus 34 
6130 AA Sittard 
 
Telefoon : +31 (0)46-2021300  
Email  : info@nefrologiedagen.nl 
Website : www.nefrologiedagen.nl 
 
 
De logistieke organisatie van ons symposium is sinds 2003 in handen van:  
 
SpringConcept BV – International Conference Planners 
Postbus 34 
NL-6130 AA  Sittard  
Netherlands 
 
Telefoon : +31 (0)46 – 4000 669 
Email  : info@springconcept.eu 
Websites : www.springconcept.eu of www.springconcept.de 
 


