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Hotel van der Valk, 
Veenendaal

17 december 2021
Graag nodigen wij u als sponsor uit voor dit congres

Ondervoeding in 
ziekenhuizen

DOELGROEPEN:
• Artsassistenten
• Klinisch Geriaters
• Chirurgen
•  Maag- darm-

leverartsen

• Diëtisten
• Medisch studenten
• Huisartsen
• Onderzoekers
• Intensivisten

• Physician Assistants
• Internisten
• Verpleegkundigen
• Kinderartsen
•  Voedings-

consulenten

• Logopedisten
•  Voedingsverpleeg-

kundigen
• Nurse Practitioners
•  Verpleegkundig 

specialist

• Studenten
•  Voeding en 

gezondheid

ACCREDITATIE
Accreditatie, aangevraagd bij:
• Accreditatiebureau 

Kwaliteitsregister V&V en 
Register Zorgprofessionals

• Accreditatiebureau 
Verpleegkundig
Specialisten Register

• ADAP • NIV • NVALT
• NVA • NVVC • NVvH
• NVKG • MDL • NVvN
•  NVN

LOCATIE
Van der Valk Hotel
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
www.hotelveenendaal,nl

ORGANISATIE Interactie Opleidingen BV • Tel: 0318-693501
info@interactieopleidingen.nl • www.interactieopleidingen.nl

WWW.NATIONALEVOEDINGSCONGRES.NL

 Hoe kom ik van de sonde 
af?

 Specifieke Voedingsinterventies

In samenwerking met

Parenterale Voeding: 
nieuwe inzichten Nationaal Preventieaccoord



GOLD SPONSORSHIP   € 4.500,00 EUR excl. BTW
De propositie is inclusief:

• Vier personen stand bemanning
• Mogelijkheid tot het uitnodigen van twee

deelnemers HCP die deel mogen nemen
aan het programma

• Logo op de website met link naar uw 
homepage

• Logo vermelding op de uitnodigingen
richten de potentiële deelnemers(mail)

• Dia projectie logo tijdens de pauzes
• Het aanleveren van een pitch video van

45 seconden

• Standruimte (6x2 = 12m2)
o Tafel
o De mogelijkheid voor vier stoelen
o Snacks op uw stand (on costing)
o 2 Sta tafels
o Sponsorbenodigdheden aanleveren met uw logo
o Uw logo op de batch van de deelnemers

offers – including lunch, soft drinks and milk

SILVER SPONSORSHIP  € 3.000,00 EUR excl. BTW

De propositie is inclusief:

• 3 personen stand bemanning
• Logo op de website
• Logo vermelding op de uitnodigingen

richting de potentiële deelnemers (mail)
• Dia projectie logo tijdens de pauze
• Het aanleveren van een pitch video van 30

seconde

• Standruimte (4x2 = 8m2)
o Tafel
o De mogelijkheid voor drie stoelen
o 1 Sta tafels
o Uw logo op de batch van de deelnemers

offers – including lunch, soft drinks and milk
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BRONZE SPONSORSHIP € 2.250,00 EUR excl. BTW
De propositie is inclusief:

• 2 personen stand bemanning
• Logo op de website
• Dia projectie logo tijdens de pauze

offers – including lunch, soft drinks and milk
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• Standruimte (3x2 = 6m2)
o Tafel
o De mogelijkheid voor twee stoelen
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