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1. 4th European Nursing Congress 2010 
 
Ouderen: de toekomst van de zorg 
Van 4 tot en met 7 oktober 2010 wordt in de Doelen te Rotterdam voor de vierde keer 
een internationaal congres gehouden over ouderenzorg. Het congres heeft als titel 
Ouderen: de toekomst van de zorg. 
 
Inhoudelijke lijnen 

1. Wetenschap 
2. Praktijk 
3. Onderwijs 
4. Management.  

 
Organisatie 
Stichting Europees Verpleegkundig Congres in samenwerking met: 

• European Federation of Nurses Organizations 
• European Association of Homes and Services for the Aging 
• Rho Chi Chapter of the Honor Society Sigma Theta Tau International 
• European Nurse Directors Association 
• The European Nursing Academy for Care of Older Persons (ENACO) 
• Workgroup of European Nurse Researchers WENR 
• Vlaams Nederlands Wetenschappelijk Congres 
• Landelijk overleg 18 HBO-opleidingen Verpleegkunde 
 

Doel 
Het congres wil bijdragen aan de verbetering van de ouderenzorg door internationale 
kennisuitwisseling, door imagoverbetering van het verpleegkundig beroep en door 
versterking van de beroepsidentiteit.  
 
Deelnemers 
Het beoogd aantal deelnemers is minimaal 400 en maximaal 750. De doelgroepen zijn 
verpleegkundigen en verzorgenden, onderzoekers, docenten, verpleeghuisartsen, 
directies en managers van zorginstellingen. 
 
Locatie, registratie en data 
Het congres vindt plaats in Congrescentrum De Doelen in Rotterdam. Het Leids Congres 
Bureau verzorgt de deelnemersregistratie. Het congres beslaat vier dagen:  
Maandag 4 oktober 2010: Aankomst en registratie, opening met welkomstreceptie 
Dinsdag 5 oktober 2010: Sessies en een vrije avond 
Woensdag 6 oktober 2010: Sessies en sociaal programma 
Donderdag 7 oktober 2010: Sessies en afsluiting 
 
Aanvullende activiteiten 
Diverse organisaties hebben belangstelling getoond congresdeelnemers te ontvangen in 
hun instelling. Deelnemers kunnen naast het congres werkbezoeken brengen aan: 

 instellingen (thuiszorg, hogescholen, ziekenhuizen, GGZ, verpleeghuizen, e.d.)   
 V&VN en LEVV 
 Florence Nightingale Instituut 

 
Entreekosten 
De kosten van deelname bedragen € 690,- per persoon. 
Bij aanmelding voor 1 mei 2010 € 590,- per persoon. 
Dagkaarten zijn beschikbaar voor € 290,- per persoon.  
Leden van V&VN, NU´91 en Rho Chi ontvangen € 50,- korting. 
Deelname aan aanvullende activiteiten is gratis (m.u.v. eventuele kosten van vervoer). 
Voltijdstudenten ontvangen 50% korting. 
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2. Sponsoring 
 
Onderstaande sponsorpakketten kunnen in overleg aan de wensen van de sponsor 
aangepast worden.  
 
Sponsor of partner 
Er is ruimte voor maximaal drie commerciële sponsors. Niet-commerciële partijen en 
subsidiegevers kunnen het congres steunen in de vorm van een partnership. De bijdrage 
van een hoofdsponsor of partner is minmaal € 10.000,-. De volgende tegenprestaties 
kunnen worden geleverd: 

• Prominente vermelding op alle drukwerk met logo 
• Eigen parallelsessie (in overleg met de programmacommissie) 
• Banner op homepage van website tot en met 1 december 2010 
• Prominente vermelding in power point tijdens congres 
• Mogelijkheid tot plaatsen banier/bord met eigen informatie in de congresruimte 

(niet op podia)  
• Stand tijdens gehele congres 
• Advertentie van hele pagina in programmaboek (ongeveer A5) 
• Werkbezoek van deelnemers aan het bedrijf of instelling van de sponsor 
• Toegangsbewijzen ter waarde van € 5.000,- 

 
Supporter 
Bedrijven en instellingen kunnen opteren supporter worden van het congres. De bijdrage 
van een supporter is € 5.000,-. De volgende tegenprestaties kunnen worden geleverd: 

• Vermelding op alle drukwerk met logo 
• Logo in banner op website tot en met 1 december 2010 
• Logo in een power point dagelijks tijdens congres 
• Stand tijdens drie congresdagen 
• Werkbezoek van deelnemers aan het bedrijf van de sponsor 
• Toegangsbewijzen ter waarde van € 3.000,- 

 
Toegangskaarten voor vrienden 
Instellingen en bedrijven voor wie profilering bij de doelgroepen minder belangrijk is, 
kunnen het congres steunen door aankoop van toegangskaarten. Deze kaarten kunnen 
ze ter beschikking stellen aan hun relaties. Bij afname van kaarten ter waarde van 
minimaal € 3.000,- wordt de instelling of het bedrijf (geen logo) als vriend vermeld op 
alle drukwerk, op de website en dagelijks in een power point presentatie tijdens het 
congres. 
 
Adverteerder 
Banner op homepage website tot 1 december 2010: € 750,- 
Advertentie A5 in het abstract boek (oplage 400-750): € 500,- 
Advertentie A6 in abstract boek: € 350,- 
 
Informatiestand 
De kosten van een stand tijdens drie congresdagen bedragen: € 1.000,- 
De kosten van een stand tijdens een van de dagen € 500,- 
Standhouders van non-profit instellingen ontvangen 20% korting. 
 
 
3. Afsluiten contracten 
 
Sponsorovereenkomsten worden schriftelijk vastgelegd. De overeenkomsten worden 
ondertekend door de wettelijk vertegenwoordigers van de sponsors en van 
opdrachtgever. De sponsor ontvangt een betalingsverzoek/factuur  


