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Geachte heer/mevrouw, 

Op woensdag 9 september 2020 zal in hotel Van der Valk te Tiel het congres Mythen, Missers en 
Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen worden gehouden. Ook dit jaar kijkt het 
Organiserend Wetenschappelijk Comité weer uit naar een succesvolle bijeenkomst. 

Namens het organiserend comité, nodig ik u, als trouwe sponsor, van harte uit om met uw bedrijf 
aan dit congres deel te nemen. 

Het Organiserend Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende deskundigen: 

- Mevr. B.C.M. Emans MSc, deskundige infectiepreventie, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel 
- Dhr. L. Pors, deskundige infectiepreventie, RIVAS Beatrix Ziekenhuis, Gorinchem 
- Dr. M.A. Schouten, arts-microbioloog, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 
- Prof. dr. A.R.H. van Zanten, internist-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 

Wij zijn bijzonder verheugd en trots dat vooraanstaande sprekers onderwerpen zullen bespreken die 
in de actualiteit zijn. 
 

Accreditatie 
 
Er is accreditatie aangevraagd bij: 
 

- Accreditatie kwaliteitsregister V&V en Register 
Zorgprofessionals 

o Infectieziekten en Preventieve Zorg 
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 
- Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten 

en Tuberculose (NVALT) 
- Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) 
- Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) 
- Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 

(NVMM) 
- Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) 
- Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) 
- Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de 

Gezondheidszorg 
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Een ‘save the date’ zal een aantal keren verzonden worden. Wij verwachten 200 tot 250 deelnemers 
die zich zullen inschrijven voor deze bijeenkomst. 

Indien u van deze uitnodiging wenst gebruik te maken, vragen wij u vriendelijk om het 
inschrijfformulier in te vullen. 

U kunt contact met ons opnemen, maar u kunt ook zeker een reactie van onze kant verwachten, om 
gezamenlijk te bepalen op welke wijze uw bedrijf kan participeren bij het congres Mythen, Missers 
en Maatwerk + Meesterwerk Infectieuze Bedreigingen. 
 

Contactgegevens 

Congres- en Organisatiebureau Interactie B.V. 

Uw contactpersoon is Achraf Ftatchi 
Horapark 9, 6717 LZ te Ede 
Telefoon: 0318-693501 
E-mail: achraf.ftatchi@interactiegroep.nl 

Wij hopen u met bijgaande informatie volledig op de hoogte te hebben gebracht en vertrouwen op 
een uitstekende samenwerking in de nabije toekomst. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het organiserend comité, 

Achraf Ftatchi 
Congres- en Organisatiebureau Interactie B.V. 
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Boekingsformulier 

 1.  Bronze Standparticipatie (6 m2) € 1.495,00  
  - Stand bemanning van twee personen 

- Dia projectie logo tijdens de pauzes 
 

 

 2. Silver Standparticipatie (9 m2) € 2500,00  
  - Stand bemanning van twee personen 

- Dia projectie logo tijdens de pauzes 
- Mogelijkheid tot het uitnodigen van één persoon om deel te nemen aan het programma 
- Insert in tas 
- Pitch benoemd door het organiserend comité tijdens de opening 

 

 

 3. Gold Standparticipatie (12 m2) € 3.500,00  
  - Stand bemanning van twee personen 

- Dia projectie logo tijdens de pauzes 
- Mogelijkheid tot het uitnodigen van twee personen om deel te nemen aan het 

programma 
- Insert in tas 
- Logo op de website met link 
- Pitch benoemd door het organiserend comité tijdens de opening 
- Logo vermelding op de uitnodigingen naar de deelnemers toe (e-mail) 
- Stand extra belicht 

 

 

 4. Posterparticipatie € 150,00  
  - Met logo aankondiging congres om deelnemers te werven 

 
 

 5. Banner voor op de website per jaar (geen Flash) € 1.200,00  
  - Horizontale banner met als voorwaarde toestemming programmacommissie inzake 

inhoud 
 

 

 6. Pennen, tassen en/of blocnotes (excl. materiaal) € 400,00  
    
 7. Keycords met logo (excl. materiaal) € 400,00  
    

 
*Bovengenoemde voorstellen zijn excl. 21% BTW 
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