
 
 
 
 
 
Bestemd voor : Programmacommissie Nederlandse Nefrologiedagen 2023 
Betreft  : Procedure voor het uitnodigen van sprekers 
 
 
SAMENSTELLEN EN VORMGEVEN PROGRAMMA 
 
Stap 1: samenstellen voorlopig programma 
De commissie maakt keuzes uit de suggestielijst met mogelijke programmaonderdelen, rekening houdend met de beschikbare tijd 
per dag, de actualiteit/urgentie van het programmaonderdeel en indeling van de zogenaamde vaste, jaarlijks terugkerende 
programmaonderdelen. 
 
Stap 2: vormgeving programmaonderdelen 
De commissie bepaalt de vormgeving van de programmaonderdelen (plenair, lezing, discussie, forum, workshop, training, quiz, etc.) 
of van een dagdeel (bijvoorbeeld gericht op 1 specifiek onderwerp met verschillende invalshoeken). De commissie kan ervoor kiezen 
om programmaonderdelen aan te vullen met abstracts. 
 
Stap 3: het per onderdeel benoemen van de commissieleden 
De commissie benoemt per gekozen programmaonderdeel 1 of 2 commissieleden die de taak krijgen om bij de beoogde sprekers (= 
invited speakers) te informeren naar bereidheid en beschikbaarheid.  
 
 
INVULLEN VAN HET SPREKERSVELD 
 
Stap 4: benoemen van de invited speakers per onderdeel 
 
 
Stap 5: informeel benaderen van de invited speakers 
De commissieleden benaderen de beoogde sprekers van de aan hun toegekende programmaonderdelen, waarbij: 

- Maximaal 1 invited speaker per half uur spreektijd wordt uitgenodigd. In een sessie van 1 uur spreken maximaal 2 invited 
speakers, in een sessie van 1,5 uur spreken maximaal 3 invited speakers 

- Invited speakers of organisaties die spreektijd krijgen zelf geen aanvullende sprekers mogen uitnodigen zonder 
goedkeuring van de commissie en het bestuur 
 

- Invited speakers die wel werkzaam zijn in het nefrologische veld geen honorarium ontvangen 
- Invited speakers die wel werkzaam zijn in het nefrologische veld wel een presentje ontvangen (conform CGR norm) 
- Invited speakers die niet werkzaam zijn in het nefrologische veld maximaal 1 cadeaubon van € 100,00 ontvangen (dus 

niet 1 cadeaubon per sessie indien de invited speaker meerdere bijdragen verzorgt 
 

- Invited speakers uit Nederland hun reiskosten mogen declareren op basis van € 0,19 per kilometer (aanpassing door de 
overheid in 2023), of op basis van openbaar vervoer 2e klasse 

- Invited speakers uit Nederland die voor 10.00 uur ’s ochtends spreken mogen gebruik maken van een hotelovernachting 
voorafgaand aan de dag van spreken 

- Invited speakers uit Nederland mogen het wetenschappelijk programma op de dag van spreken kosteloos bijwonen, 
aanwezigheid op andere dagen of het bijwonen van het sociale programma wordt in rekening gebracht 
 

- Invited speakers uit het buitenland hun volledige reiskosten mogen declareren, waarbij voor vliegvervoer geldt dat 
maximaal de ticketprijs voor economy class wordt vergoed  

- Invited speakers uit het buitenland het hele congres inclusief het sociaal programma kosteloos aanwezig mogen zijn 
- Invited speakers uit het buitenland kosteloos van maximaal 2 hotelovernachtingen gebruik mogen maken 

 
Voor afwijkende sessies zoals openingen en afsluitingen bepaalt het bestuur de kaders. 
 
Stap 6: formele uitnodiging aan de invited speakers 
Indien een invited speaker beschikbaar is, sturen de commissieleden de naam en het e-mailadres naar het congresbureau via 
info@nefrologiedagen.nl Het congresbureau communiceert de bovenstaande voorwaarden met de invited speakers en geeft hen de 
gelegenheid om akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden. Indien de invited speaker akkoord gaat stuurt het 
congresbureau de instructie voor sprekers en de link waarmee zij zich als geinviteerd spreker kunnen inschrijven.  
 
Indien de invited speaker niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, koppelt het congresbureau dit terug met de 
betreffende commissieleden en moeten er andere sprekers worden benaderd. Voor het geval dat een invited speaker van groot 
belang is voor het programma en een honorarium verlangt, ligt de besluitvorming hierover bij het bestuur. 
 
Voor de indieners van de abstracts geldt een ander protocol.  
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