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WELKOM
Op 11 en 12 november 2021 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Revalidatiegeneeskunde (VRA) het Online 
DCRM (Dutch Congress of Rehabilitation Medicine). Het thema van deze interactieve en interdisciplinaire conferentie is 
‘Technologie van nu en de toekomst; kansen voor revalidatiegeneeskunde’.

Dutch Congress of 
Rehabilitation Medicine

www.rehabilitationmedicinecongress.nl

Technologie van nu en de toekomst
We leven in een tijdperk waarin de technologie snel ontwikkelt. Deze ontwikkelingen hebben impact op de klinische 
praktijk; zij zullen de toekomstige revalidatiebehandeling en diagnostiek steeds meer beïnvloeden. Denk aan de 
doorontwikkeling van exoskeletten, robotica, wearables, communicatieapparatuur voor omgevingscontrole en virtuele 
en augmented reality. Er zijn ook nieuwe en geavanceerde manieren om gegevens te verzamelen (“big data”) die 
leiden tot een meer gepersonaliseerde behandeling en een betere voorspelling van herstel. Deze vorderingen zijn niet 
alleen “nice to happen”, maar ook een “must-have”, vanwege het minder beschikbare personeel in de toekomst en de 
transitie naar zorg op afstand en thuisbehandeling en monitoring. DCRM 2021 zal zich richten op deze ontwikkelingen, 
en op de uitdagingen bij de implementatie ervan in de revalidatiegeneeskunde.

Deelnemers en doelgroep
We nodigen een breed scala aan professionals uit, zoals artsen, psychologen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers 
en aanverwante specialisten werkzaam op het gebied van revalidatie in Nederland voor deze zeer interactieve en 
interdisciplinaire conferentie. We verwachten dat minimaal 600 deelnemers ons online congres zullen bezoeken.

Inspirerend programma
De Commissie Wetenschap en Innovatie heeft haar uiterste best gedaan om een inspirerend programma te presenteren 
en de discussie op gang te brengen voor nieuwe ideeën in onderzoek, onderwijs en klinische praktijk van de 
revalidatiegeneeskunde. Het wetenschappelijke programma omvat diverse onderwerpen en er zijn gerenommeerde 
keynotesprekers uitgenodigd. Het grote aantal workshops, mini-symposia en de postersessies tijdens dit congres 
garanderen een breed scala aan interessante wetenschappelijke onderwerpen. Tijdens de PhD sessie en free paper 
sessies, zullen de meest interessante resultaten van waardevol wetenschappelijk werk worden gepresenteerd.

Mogelijkheden voor sponsoring
Wij nodigen u van harte uit om ons online jaarcongres in november 2021 te sponsoren. De Online DCRM 2021 biedt 
geweldige mogelijkheden om uw activiteiten en/of producten bloot te stellen aan revalidatieprofessionals. Nieuw dit 
jaar is de mogelijkheid voor een gesponsorde sessie voorafgaand aan het wetenschappelijk programma. In dit document 
hebben we alle sponsormogelijkheden op een rijtje gezet.

We kijken er naar uit u te verwelkomen op Online DCRM 2021!

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. Jeanine Verbunt, 
vice-voorzitter Commissie Wetenschap en Innovatie

www.rehabilitationmedicinecongress.nl
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CONGRESORGANISATIE 
Organiserende vereniging:
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen / Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM)

Commissie Wetenschap & Innovatie VRA
Voorzitter: Prof. dr. R. (Rienk) Dekker
Vice-voorzitter: Prof. dr. A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt

I. (Ileen) Albers, MSc
Prof. dr. A.I. (Annemieke) Buizer
Prof. J.B.J. (Hans) Bussmann
B.J.E. (Badelog) de Lange
Dr. H.D.W. (Hannemieke) van der Lei
Dr. J.J.L. (Jorit) Meesters
Dr. J.H. (Jorik) Nonnekes
Dr. R.F. (Robert) Pangalila
Dr. S.K. (Sven) Schiemanck
Drs. N.B.M. (Nicole) Voet
 
Organisatie
T. (Thieu) Berkhout, directeur VRA
M. (Mieke) de Waal, projectmanager VRA/DCRM
M. (Maud) Oomen MSc MA, projectmanager VRA/DCRM

 Secretariaat
 Postbus 9696
 3506 GA Utrecht
 The Netherlands
 T: +31 30 27 39 673
 E: congres@revalidatiegeneeskunde.nl 
 W: www.rehabilitationmedicinecongress.nl 

 Congressecretariaat
 Congress Care
 T: +31 73 690 14 15
 E: info@congresscare.com
 W: www.congresscare.com 
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  Houd de website in de gaten voor meer informatie over het programma.

Accreditatie 
Accreditatie zal worden aangevraagd voor artsen in de revalidatiegeneeskunde, arts-assistenten en verpleegkundig 
specialisten en physician assistants.

Deelnemers en doelgroep
We nodigen een breed scala aan professionals uit, artsen, psychologen, fysiotherapeuten, bewegingswetenschappers 
en aanverwante specialisten die werkzaam zijn op het gebied van revalidatie in Nederland om zich bij ons aan te sluiten 
voor dit zeer interactieve en interdisciplinair congres. We verwachten dat ongeveer 650 deelnemers zullen deelnemen 
aan ons congres.

Online platform
Het Online DCRM wordt gehost op het online platform Let’s Get Digital, gemaakt voor virtuele congressen. Op dit platform 
is een centrale locatie gereserveerd voor de online expo. Elke sponsor krijgt een digitale standruimte in het online platform. 
Sponsors kunnen in contact komen met de deelnemers via een livestream, chat of een videogesprek. Een livestream in de 
digitale stand is alleen mogelijk met een Youtube account. Bovendien kunnen sponsors documenten delen en YouTube-
video’s laten zien in de digitale stand.

Het wordt aangeraden om het congres via een desktop computer of laptop te bekijken. Het platform biedt een minder 
prettige kijkervaring, indien men inlogt via een tablet of ander mobiel apparaat.

Netwerken
Pauzes in het programma geven deelnemers en exposanten voldoende tijd om te netwerken en om digitale stands 
te bezoeken. Het netwerken wordt mogelijk gemaakt door verschillende functionaliteiten van het platform: een 
netwerkcarrousel (deelnemers kunnen willekeurig in een videochat worden geplaatst tijdens netwerkpauzes), chatten 
met deelnemers (welke u kunt vinden in de deelnemerslijst) en videocalls met deelnemers.
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STATISTIEKEN VORIGE CONGRESSEN
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Dutch Congress of 
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Word onze partner!
Het DCRM congres is een unieke bijeenkomst. Het is hét podium waar u alle betrokken professionals uit het brede 
vakgebied van de revalidatiegeneeskunde zult ontmoeten. Zij het dit jaar digitaal, maar er zijn voldoende mogelijkheden 
om in contact met uw doelgroep te komen. Verder kunt u, door het bijwonen van het congres, kennis vergaren, inspiratie 
opdoen en ervaringen kunnen uitwisselen. 

Aanmelden als sponsor:
Om uw firma als sponsor of exposant te registreren, verzoeken we u vriendelijk om het aanmeldformulier in te vullen 
en toe te sturen aan: info@congresscare.com . U vindt het formulier aan het einde van deze prospectus. 

Vragen of opmerkingen?
In het geval van vragen, opmerkingen of suggesties, schroom niet om contact op te nemen met het congressecretariaat 
– Congress Care – via: info@congresscare.com . Indien u specifieke wensen met betrekking tot sponsoring of 
sponsorpakketten heeft, die niet in deze prospectus zijn opgenomen, vernemen we graag van u. 

Contractafhandeling & betaling
Na ontvangst, door het secretariaat, van uw sponsor bestelformulier, 
ontvangt u een factuur. Deze factuur kent een betaaltermijn van 14 dagen. 
Facturen dienen volledig te zijn voldaan binnen de betaaltermijnen. 
Indien dit niet het geval is, behoudt de organisatie zich voor om de 
toegang tot het (virtuele) congres te weigeren.

Vriendelijk verzoek om de bijgesloten voorwaarden te lezen! 

Let op: facturen worden verstuurd door DCRM. Eventuele aanvullende 
sponsorovereenkomsten (vanuit de sponsor) en PO’s dienen op naam 
van DCRM opgemaakt te worden, niet op naam van Congress Care.

  4 REDENEN OM IN TE SCHRIJVEN:• verhoog uw naamsbekendheid•  bereik een grote multidisciplinaire doelgroep
•  mogelijkheid om uw product of dienst bij de bezoeker onder de aandacht te brengen•  vergroot uw netwerk en maak waardevolle (nieuwe) contacten
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TARIEF (EXCL. BTW)

BESTELNUMER HOOFDSPONSOR: e 3.950
1.1  

 Digitale stand op het platform

  Advertentie/kortingscoupon in Digitale Goodiebag (mogelijkheid tot tekst of video)

 Logo vermelding op welkomstslide

  Logo vermelding op achtergrond scherm in virtuele congres lobby 

 Naam, website link en bedrijfsuitleg in event app

 Toegang voor 6 medewerkers op het online congres

 Logo op registratie pagina

 Logo vermelding en website link op congreswebsite

  Vertoning van advertorial (max. 1 minuut). Advertorial wordt 1 keer per dag getoond

  Logo onderaan elke congres nieuwsbrief

BESTELNUMER ALGEMEEN SPONSOR: e 1.950

1.2
• Digitale stand op het platform

• Advertentie/kortingscoupon in Digitale Goodiebag (mogelijkheid tot tekst)

• Logo vermelding op welkomstslide

• Naam, website link en bedrijfsuitleg in event app

• Toegang voor 2 medewerkers op het online congres

• Logo op registratie pagina

• Logo vermelding en website link op congreswebsite

BESTELNUMER INSTELLING SPONSOR:* e    950

1.3
• Digitale stand op het platform

• Naamsvermelding op de sponsorpagina van de congreswebsite

• Advertentie in Digitale Goodiebag

• Toegang voor 1 medewerkers

* Alleen voor instellingen die zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland

OVERZICHT SPONSORPAKKETTEN 
- DCRM 2021 - 11 & 12 NOVEMBER
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BESTELNUMER SPONSORITEM BESCHRIJVING TARIEF 
(EXCL. BTW)

2.1 Lunchsessie sponsor op donderdagmiddag 
11 november van 11.45 - 12.30  
(max. 2 hoofdsponsors)

Ontbijtsessie sponsor op vrijdagochtend  
12 november van 07.45 - 08.30  
(max. 2 hoofdsponsors) 

Sessie in te vullen door sponsors

Inschrijving mogelijk via congreswebsite  

(programma moet uiterlijk 20 augustus bekend zijn)

Sessie in te vullen door sponsors

Inschrijving mogelijk via congreswebsite  

(programma moet uiterlijk 20 augustus bekend zijn)

1.750.00

3.1 Banner op de registratiepagina, 
bevestigingspagina en bevestigingsmail
(max. 3 hoofdsponsors)

Statische banner, aan te leveren door sponsors.  

Specs op verzoek beschikbaar.

350.00

3.2 Logo vermelding bij de verzendmail voor 
de evaluatie en op de evaluatie zelf
(max. 3 hoofdsponsors)

Na afloop van het congres wordt er een evaluatie  

toegestuurd aan alle deelnemers. Hierop zal uw  

logo onderaan de mail zichtbaar zijn met de tekst;  

dit congres is mede mogelijk gemaakt door…..

350.00

3.3 Advertorial bij live stream Mogelijkheid tot tonen van een corporate  

advertorial tijdens de pauzes en voor aanvang 

van het congres. Duur: max. 1 minuut.  

Advertorial wordt 1 keer per dag getoond.

500.00

INSCHRIJVING MOGELIJK VIA CONGRESWEBSITE (PROGRAM(ENKEL IN COMBINATIE MET SPONSORPAKKET 1.1 OF 1.2)

BESTELNUMER SPONSORITEM BESCHRIJVING TARIEF 
(EXCL. BTW)

3.4 Toegang 1 medewerker Mogelijkheid tot kopen van een extra toegangsbewijs 

voor een medewerker van een sponsor (alleen in  

combinatie met een van de pakketten)

200.00

EXTRA SPONSORITEMS 
(ENKEL IN COMBINATIE MET SPONSORPAKKET 1.1)



www.rehabilitationmedicinecongress.nlwww.rehabilitationmedicinecongress.nlwww.rehabilitationmedicinecongress.nlwww.rehabilitationmedicinecongress.nl

VOORLOPIG WETENSCHAPPELIJK PROGRAMMA  
ONLINE DCRM 2021

Donderdag 11 november 2021

11.45 - 12.30 Lunchsessie sponsor

12.30  Inloop

13.00 - 13.05 Start congres

13.05 - 13.35 Plenaire spreker 1: Jeroen Tas

13.35 - 13.50 Poster pitches van top 10 beste posters

13.50 - 14.10 Pauze

14.10 - 15.10 Parallel sessie A: workshops en mini-symposia

15.15 - 15.45 Plenaire spreker 2: Hans Rietman 

15.45 - 16.05 Pauze

16.05 - 16.45 Poster sessie

16.50 - 17.50 Parallel sessie B: PhD sessie en free paper sessies

17.50 - 17.55 Afsluiting dag 1 congres

17.55  Virtuele borrel

Vrijdag 12 november 2021

08.00 - 08.45 Ontbijtsessie sponsor

08.45 - 09.00 Inloop online DCRM 2021

09.00 - 09.05 Opening congres dag 2

09.05 - 10.05 Parallel sessie C: workshops en mini-symposia

10.05 - 10.25  Pauze

10.25 - 10.55 Plenaire spreker 3: Heike Vallery 

11.00 - 12.00 Parallel sessie D: workshops en mini-symposia

12.00 - 12.20 Pauze

12.20 - 12.30 Uitreiking beste PhD prijs, beste presentatie, beste poster

12.30 - 13.00 Plenaire spreker 4: Andrea Evers 

13.00 - 13.05 Afsluiting congres

www.rehabilitationmedicinecongress.nl

BESTELNUMER SPONSORITEM BESCHRIJVING TARIEF 
(EXCL. BTW)

2.1 Lunchsessie sponsor op donderdagmiddag 
11 november van 11.45 - 12.30  
(max. 2 hoofdsponsors)

Ontbijtsessie sponsor op vrijdagochtend  
12 november van 07.45 - 08.30  
(max. 2 hoofdsponsors) 

Sessie in te vullen door sponsors

Inschrijving mogelijk via congreswebsite  

(programma moet uiterlijk 20 augustus bekend zijn)

Sessie in te vullen door sponsors

Inschrijving mogelijk via congreswebsite  

(programma moet uiterlijk 20 augustus bekend zijn)

1.750.00

3.1 Banner op de registratiepagina, 
bevestigingspagina en bevestigingsmail
(max. 3 hoofdsponsors)

Statische banner, aan te leveren door sponsors.  

Specs op verzoek beschikbaar.

350.00

3.2 Logo vermelding bij de verzendmail voor 
de evaluatie en op de evaluatie zelf
(max. 3 hoofdsponsors)

Na afloop van het congres wordt er een evaluatie  

toegestuurd aan alle deelnemers. Hierop zal uw  

logo onderaan de mail zichtbaar zijn met de tekst;  

dit congres is mede mogelijk gemaakt door…..

350.00

3.3 Advertorial bij live stream Mogelijkheid tot tonen van een corporate  

advertorial tijdens de pauzes en voor aanvang 

van het congres. Duur: max. 1 minuut.  

Advertorial wordt 1 keer per dag getoond.

500.00

INSCHRIJVING MOGELIJK VIA CONGRESWEBSITE (PROGRAM(ENKEL IN COMBINATIE MET SPONSORPAKKET 1.1 OF 1.2)

BESTELNUMER SPONSORITEM BESCHRIJVING TARIEF 
(EXCL. BTW)

3.4 Toegang 1 medewerker Mogelijkheid tot kopen van een extra toegangsbewijs 

voor een medewerker van een sponsor (alleen in  

combinatie met een van de pakketten)

200.00
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BESTELNUMMER/ORDER NUMBER NAAM/NAME BEDRAG/MOUNT

TOTAAL/TOTAL

SPONSOR APPLICATION FORM - Online DCRM 2021
11-12 november 2021

In order to confirm your sponsorship, please completely fill out the forms below. 
After completion, please return it - duly signed - to Congress Care (info@congresscare.com).  
Applications will be considered on first come first serve basis.

Company details
COMPANY NAME  CONTACT NAME 
ADDRESS (NO PO BOX ADDRESS PLEASE) 
CITY  ZIP CODE  COUNTRY 
TELEPHONE  VAT NUMBER   
EMAIL 

Invoice details 
COMPANY NAME  CONTACT NAME 
PO BOX ADDRESS 
PO NUMBER 
VAT NUMBER 
CITY  ZIP CODE  COUNTRY 

TELEPHONE  EMAIL   

I confirm and would like to order the following sponsorship package: 

As an authorized representative of the company named above, I have read and understand the rules and regulations  
and  I agree to accept and abide by those rules and regulations. The rules and regulations can be found on the next pages.

DATE  SIGNATURE SPONSORING 

 SIGNATURE DCRM 

Please return this form (preferably by e-mail) to:
Congress Secretariat - Online DCRM 2021:
Congress Care, P.O. Box 440, 5201 AK ’s-Hertogenbosch, The Netherlands, E info@congresscare.com 

IMPORTANT ADMINISTRATIVE INFORMATION:
•  Invoices will be sent by the DCRM. In case an additional sponsor agreement is created by your company,  

DCRM will need to be mentioned as contractor (not Congress Care). 
• Additional exhibitor registrations can be purchased online for the regular rate in due time.  
 In case of any questions, please contact the secretariat at: registrations@congresscare.com 

The congress of the Online DCRM 2021 is organised by the Stichting DCRM / Nederlandse Vereniging 
Revalidatiegeneeskunde (VRA): P.O. Box 9696, 3506 GR Utrecht, The Netherlands, KvK 61983306,  
VAT NL.8545.79.047.B.01

www.rehabilitationmedicinecongress.nlwww.rehabilitationmedicinecongress.nl
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TERMS AND CONDITIONS CONGRESS OF THE Online DCRM 2021

Article 1. General 
1. These terms and conditions apply to any agreement between the Stichting DCRM and the exhibitor of the exhibition on the congress of the Online DCRM 2021.
2.  The Stichting DCRM and the Netherlands Society of Rehabilitation Medicine are responsible for organization and implementation of the congress 

of the Online DCRM 2021.

Article 2. Participation 
1.  Participation to DCRM congresses as exhibitor is only possible through written notification. 
2.  The DCRM can deny registrations without reason. 

Article 3. Registration and payment 
1.  Remunerations for sponsor activities are listed in the sponsor agreement, of which these conditions are an integral part. 
2.  The registration is final only after the DCRM has received the signed sponsor agreement in return. 
3.  If the participating exhibitor does not meet the rent or any other costs, entirely and/or timely, the DCRM is entitled to declare the sponsor 

agreement as nullified. In this case the participating exhibitor is obliged to pay compensation for damages equal to the rent and including 
additional costs, without prior notice or judicial intervention being required. In this case the participant also forfeits any right to a refund of the fees 
or rents paid or on compensation for damages in any form or from any cause that was suffered. All costs of recovering failing payment, including 
both judicial and extrajudicial costs of a legal counsel of the DCRM and the costs incurred by the DCRM for recovery of the amount payable, shall 
be at the account of the participating exhibitor. 

Article 4. Dissolution agreement 
1.  In case of cancellation of an agreement, exhibitor is required to pay: - until 4 months before the Congress date 50% of the owed invoice amount; 

- until 2 months before the Congress date 70% of the owed invoice amount; - until 6 weeks before the congress 70%, less than 6 weeks 100% 
of the owed invoice amount. If an exhibitor cancels participation, exhibitor is required to notify the DCRM in writing. The date of receipt serves as 
starting point for the cancellation. 

2.  The DCRM reserves the right to make changes to the date and/or opening hours indicated in the notices, the supplementary information and sponsor 
agreement. In this case the sponsor agreement will remain in force. If the congresses cannot take place for any reason, the sponsor agreement will 
be considered as expired. Exhibitor rents paid will be refunded by the DCRM. The participating exhibitor has no right of compensation for damages 
or reimbursement of incurred costs. 

Article 5. Transparency 
1.  Information transfer and giveaways should be in accordance with the directives, as agreed by the Code Medicines Advertising and the Code of 

Conduct Medical Devices.
2.  Exhibitors should be recognizable for participants of the Congress by wearing badges with name and company name. The DCRM will provide these 

badges. 
3.  Exhibitors from both the pharmaceutical and medical device industry are obliged to register in the Dutch Central Transparency Register. 

Article 6. Promotion & advertising
Companies are obliged to comply with Codes of EFPIA, CGR and GMH. See www.cgr.nl, www.gmh.nu and www.efpia.eu for latest version. The audience 
of Online DCRM 2021 is described in the sponsor prospectus. Delegate name badges will feature an icon on the badges of physicians. 

As an authorized representative of the company named above, I have read and understand the rules and regulations outlined in the Online DCRM 2021  
I understand and agree to accept and abide by those rules and regulations.

Signatures

 
DCRM Sponsor 

Name:  Name: 

Date:  Date: 
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