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Welkom

Op vrijdag 21 april 2023 organiseert de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 

haar Colloquium (het voorjaarscongres) online. Het bestuur van de VRA heeft een interessant, 

aansprekend en interactief programma samengesteld passend bij het thema ‘De gelukkige 

dokter’.  

Hoe wordt en blijf je een gelukkige dokter? Of je nu beginnend arts in opleiding bent of al 

jarenlang werkzaam bent als revalidatiearts; werken als dokter in een complexe en sterk 

veranderende omgeving vraagt veel van je. Als dokter in de 21e eeuw heb je niet alleen 

medisch-inhoudelijke kennis nodig. Voor het geluk van de dokter is zingeving nodig. Een 

belangrijke bron van zingeving is het compassievol kunnen zorgen voor de patiënt samen 

met collega's.  

Maar hoe blijf je compassievol zorgen ondanks hoge werkdruk, administratielast en de op de 

loer liggende stress? Tijdens dit congres krijg je via plenaire sessies en workshops kennis en 

handvaten over hoe je je werkgeluk kunt vergroten.   

Daarnaast is er op het Colloquium ruimte voor wetenschappelijk onderzoek tijdens de free 

paper sessies en is er tijd voor deelnemers om de verschillende sponsoren te ontmoeten 

tijdens een lunchsessie of te netwerken via het online platform. 

We kijken er naar uit u te ontmoeten op het Colloquium! 

Met vriendelijke groet, 

Thieu Berkhout 

Directeur Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen 

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke 

wetenschappelijke vereniging van revalidatieartsen. De vereniging is 

opgericht op 16 april 1955 en telt ruim 990 leden. Het is de missie van de 

VRA om kwaliteit, samenwerking, ontwikkeling en innovatie op het 

gebied van de zorg, educatie en wetenschappelijk onderzoek binnen de 

revalidatiegeneeskunde te stimuleren en verder te verbeteren. Daartoe 

organiseert de Stichting DCRM in opdracht van de VRA jaarlijks twee 

wetenschappelijke congressen.
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Congresorganisatie 

Stichting DCRM 

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 

Organisatie vanuit bestuur en commissies 

dr. Nicole Voet, namens de Commissie Wetenschap & Innovatie 

drs. Anne Marie ter Steeg, algemeen bestuurslid VRA 

drs. Casper van Koppenhagen, lid VRA, dagvoorzitter congres 

Organisatie vanuit bureau 

Thieu Berkhout, directeur VRA 

Maud Oomen, projectmanager 

Arjan van Ogtrop, financiën 

Voorlopig programma 

12.00 – 12.45 uur Lunchsessies hoofdsponsors (max 3)

12.45 – 13.00 uur  Inloop 

13.00 – 13.10 uur Opening door dagvoorzitter Casper van Koppenhagen, revalidatiearts 

13.10 – 13.40 uur Keynotespreker Meike Bartels 

13.45 – 14.15 uur  Free paper sessies 

14.20 – 14.30 uur Aanbieden Kennisagenda 

14.30 – 15.00 uur Pauze: bezoek sponsors

15.00 – 15.40 uur Tafelgesprek de Gelukkige dokter 

15.45 – 16.45 uur Workshopronde 

16.45 – 17.00 uur Afsluiting en einde congres 

Voor meer informatie over de inhoud van het programma ga naar: 

https://rehabilitationmedicinecongress.nl
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Online congres 

Het Colloquium 2023 vindt dit jaar online plaats via het platform Let’s Get Digital. Op dit 

platform is ruimte gereserveerd voor de online sponsorstands. Sponsors kunnen in contact 

komen met deelnemers via chat, videogesprekken en de netwerkcarroussel. Het is mogelijk om 

één op één in contact te komen of in de online stand een grotere groep bezoekers aan te 

spreken via chat of video. Een live stream in een online stand is mogelijk met een Youtube 

Adsense account. Sponsors kunnen documenten en/of Youtube filmpjes delen in de digitale 

stand. 

Gesponsorde lunchsessie voor hoofdsponsor

Ook dit jaar is de mogelijkheid voor hoofdsponsors (max 3) om een lunchsessie aan te bieden 

op 8 april van 12.00-12.45 uur. Deze sessie kan de hoofdsponsor zelf invullen.  

De inschrijving voor deze sessie is mogelijk via de congreswebsite. Het programma moet dan 

uiterlijk 1 februari 2023 bekend zijn.    

Deelnemers

De bezoekers van het Colloquium zijn revalidatieartsen en artsen in opleiding tot 

revalidatiearts. Het congres staat ook open voor wetenschappers, physician assistants en 

paramedici. In afgelopen jaren lag het deelnemersaantal van het Colloquium rond de 300 

deelnemers.  

Netwerken 

Tijdens de inloop, pauze en aan het eind van het congres is ruimte in het programma voor 

sponsors om te netwerken met bezoekers. Netwerken kan via verschillende functionaliteiten in 

het platform: chatten met deelnemers (via de deelnemerslijst), videobellen met deelnemers en 

de netwerkcarroussel.  

Instellingen 

Dit jaar bieden we de leden van Revalidatie Nederland, op het congresplatform, de 

mogelijkheid om zich in een online stand te presenteren en contact te hebben met de 

deelnemers aan het congres. In de virtuele stand kun je jezelf als instelling presenteren en 

bijv. vacatures laten zien. Er is de gelegenheid om te chatten met de bezoekers en om even 

apart te beeldbellen.  



6 

Sponsorinformatie 
U kunt zich tot uiterlijk 1 april 2023 aanmelden als sponsor voor het VRA Colloquium 2023 

door de sponsorovereenkomst in te vullen en op te sturen naar 

congres@revalidatiegeneeskunde.nl. Na ontvangst van de sponsorovereenkomst, zal het 

formulier worden gecontroleerd en bij acceptatie ontvangt u een getekend exemplaar van ons 

retour.

Betalingen 

Een voorwaarde voor deelname is dat u de factuur tijdig heeft betaald. Niet tijdig betalen 

betekent géén toegang tot het online congres. De annuleringsvoorwaarden staan omschreven 

in de algemene voorwaarden. 

Algemene voorwaarden 

In dit document vindt u de algemene voorwaarden voor deelname aan ons congres.  
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Sponsorpakketten 

Hoofdsponsorschap (max 3) 

1. Digitale stand op het platform  

2. Optie: invullen lunchsessie 21 april 12.00-12.45 uur (aanleveren programma uiterlijk 

1 februari i.v.m. opening inschrijving) 

3. Twee maal tonen van een filmpje van max 2 minuten in de online lobby (bij de inloop van 

het congres én tijdens de middagpauze) (aanleveren filmpje uiterlijk 3 april 2023) 

4. Logo vermelding op registratiepagina 

5. Logo van uw organisatie met link naar uw website op de congreswebsite gedurende 

inschrijfperiode. Het logo wordt geplaatst nadat deze per mail aan 

congres@revalidatiegeneeskunde.nl is gestuurd. 

6. Logo vermelding op welkomstslide congres 

7. 3 toegangsbewijzen voor online congres  

8. Logo onderaan elke congres nieuwsbrief 

9. Bijdrage aan digitale congrestas (mogelijkheid tot tekst/afbeelding of video) 

Prijs hoofdsponsorschap: 1.950 euro excl. btw

Algemeen sponsorschap 

1. Digitale stand op het platform 

2. Logo van uw organisatie met link naar uw website op de congreswebsite gedurende 

inschrijfperiode.  Het logo wordt geplaatst nadat deze per mail aan 

congres@revalidatiegeneeskunde.nl is gestuurd. 

3. Logo vermelding op registratiepagina 

4. Logo vermelding op welkomstslide congres 

5. 2 toegangsbewijzen voor online congres  

6. Bijdrage aan digitale congrestas (mogelijkheid tot tekst/afbeelding) 

Prijs algemeen sponsorschap:  950 euro excl. btw 

Instelling sponsor* 

1. Digitale stand op het platform 

2. Naamsvermelding op de sponsorpagina van de congreswebsite 

3. 1 toegangsbewijs voor online congres  

4. Bijdrage aan digitale congrestas (mogelijkheid tot tekst/afbeelding) 

* Alleen voor instellingen die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland 

Prijs instelling sponsorschap:  400 euro excl. btw 
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Contact

Heeft u interesse in het sponsoren van het VRA Colloquium of heeft u vragen, aarzel dan niet 

om contact op te nemen met Maud Oomen, projectmanager VRA congressen. 

Adres:

Stichting DCRM 

Postbus 9696 

3506 GR Utrecht 

Nederland 

T: +3130-2739673 

E: congres@revalidatiegeneeskunde.nl 

Websites: 

www.revalidatiegeneeskunde.nl 

www.rehabilitationmedicinecongress.nl  

SAVE THE DATE 

DCRM 2023 – 9 & 10 november – 1931 Den Bosch  
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Algemene voorwaarden VRA Colloquium 2023

Artikel 1. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Stichting DCRM en de 

exposant van de expositie op het VRA Colloquium 2023. 

2. De Stichting DCRM is belast met de organisatie en uitvoering van de VRA Colloquium 2023. 

Artikel 2. Expositie 

1. Het VRA Colloquium 2023 vindt plaats op 21 april 2023 op het online platform Let’s Get Digital. 

2. De openingstijden van de sponsorbeurs lopen gelijktijdig met de openingstijden van het online 

congres.  

3. De deelnemende sponsor heeft voor de inrichting van de stand(s) de beschikking over de 

toegewezen ruimte vanaf de in de aanvullende informatie vermelde tijden. De exposant is zelf 

verantwoordelijk voor de content in de online stand.  

4. Het is niet toegestaan om buiten de online stand reclamemateriaal te plaatsen flyers, posters, 

afbeeldingen, filmpjes, enz. ), indien dit niet vooraf is afgesproken met de Stichting DCRM. 

Artikel 3. Deelname 

1. Deelname als exposant aan de VRA congressen is uitsluitend mogelijk door middel van schriftelijke 

aanmelding. 

2. De Stichting DCRM kan zonder opgave van redenen inschrijvingen weigeren. 

3. Deelname is pas definitief na bevestiging van de Stichting DCRM. 

Artikel 4. Verbod onderverhuur/gebruik derden/ruilen/weggeven standruimte 

1. Het is de deelnemende exposant verboden de gehuurde online standruimte geheel of gedeeltelijk 

ter beschikking te stellen aan derden, die al dan niet aan de beurs deelnemen, of toe te staan dat 

deze door derden wordt gebruikt. Ook is niet toegestaan de online stand te ruilen of weg te geven. 

Artikel 5. Inschrijving en betaling 

1. De prijzen voor sponsoractiviteiten staan vermeld in de sponsorovereenkomst, waarvan deze 

voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken.  

2. De inschrijving is definitief nadat de sponsorovereenkomst door beide partijen is ondertekend.  

3. Indien de deelnemende exposant de huurprijs of enig aan kosten verschuldigd bedrag niet geheel 

of niet tijdig voldoet, is de Stichting DCRM gerechtigd te verklaren dat zij de sponsorovereenkomst 

als onmiddellijk ontbonden beschouwt. Dit onder de gehoudenheid van de deelnemende exposant 

tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan het door hem ter zake van huur en eventuele 

bijkomende kosten verschuldigde bedrag, een en ander zonder dat voorafgaande ingebrekestelling 

of rechterlijke tussenkomst nodig is en zonder dat de deelnemende exposant enig recht kan doen 

gelden op restitutie van het huurgelden of reeds betaalde kosten of op vergoeding van schade in 

welke vorm of uit welke oorzaak die ook mocht zijn geleden. Alle kosten van invordering bij gebreke 

van betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van een 

raadsman van de Stichting DCRM en de kosten door de Stichting DCRM te maken ten einde tot 

invordering van het verschuldigde te geraken, zijn voor rekening van de deelnemende exposant.  

Artikel 6. Ontbinding overeenkomst 

1. Bij annulering van een door de Stichting DCRM geaccordeerde aanmelding bent u:  

o Tot 3 maanden voor de congresdatum 50% van het factuurbedrag verschuldigd aan de Stichting 

DCRM. 

o Tot 2 maanden voor de congresdatum 70% van het factuurbedrag verschuldigd aan de Stichting 

DCRM. 

o Minder dan 2 maanden voor de congresdatum 100% van het factuur bedrag verschuldigd aan 

de Stichting DCRM. 
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In geval een exposant de deelname wil annuleren dient hij/ zij de Stichting DCRM schriftelijk op de 

hoogte te stellen. De datum van ontvangst geldt als uitgangspunt voor het hanteren van de 

annuleringsregeling. 

2. De Stichting DCRM behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en/of 

openingsuren als vermeld in de aankondigingen, de aanvullende informatie en 

sponsorovereenkomst. De sponsorovereenkomst blijft dan overigens onverminderd van kracht. 

Indien de congressen om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden, wordt de 

sponsorovereenkomst beschouwd als te zijn vervallen en zal door de Stichting DCRM de reeds 

betaalde huurgelden aan de deelnemende exposant worden terugbetaald en heeft de 

deelnemende exposant geen recht op enigerlei schadevergoeding of vergoeding van gemaakte 

kosten. 

3. De Stichting DCRM ontvangt uiterlijk 1 april 2023 het filmpje dat de hoofdsponsor wil uitzenden 

in de lobby. De Stichting DCRM zal beoordelen of het filmpje in overeenstemming is met de 

richtlijnen die daarover door belanghebbende partijen zijn afgesproken. De Stichting DCRM zal de 

hoofdsponsor informeren als het filmpje hier niet aan voldoet en zal de hoofdsponsor in de 

gelegenheid stellen een ander/aangepast filmpje uit te zenden, wederom na goedkeuring door de 

Stichting DCRM. 

Artikel 7. Transparantie 

1. De wijze van informatieoverdracht dient in overeenstemming te zijn met de richtlijnen, die daarover 

door belanghebbende partijen zijn afgesproken (Code Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode 

Medische Hulpmiddelen).  

2. Exposanten dienen herkenbaar te zijn voor deelnemers aan het congres door het volledig invullen 

van het online persoonlijk profiel.  

3. Exposanten zijn verplicht te registreren in het centraal transparantie register. 

Artikel 8. Afwijking expositievoorwaarden 

1. Regelingen of afspraken waarbij uitdrukkelijk wordt afgeweken van het bepaalde in deze 

expositievoorwaarden, zijn alleen geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door de 

Stichting DCRM. 

2. In alle gevallen waarin de expositievoorwaarden niet voorzien, beslist de Stichting DCRM. 


