Factsheet

CONGRES SAMEN NOG
BETER 6
2 & 3 OKTOBER 2019
INLEIDING
Vanwege de vele enthousiaste reacties heeft de Landelijke Vereniging voor Medisch
Psychologen (LVMP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
besloten om ook in 2019 weer een Samen Nog Beter congres te organiseren. Er is wederom
voor een tweedaags congres gekozen omdat dan veel onderwerpen de revue kunnen
passeren. Ook is er dan meer gelegenheid om elkaar op een informele manier te kunnen
ontmoeten. Het congres zal ook nu plaatsvinden in Woudschoten Conferentiecentrum, dit
centraal gelegen Conferentiecentrum is een sfeervolle locatie te midden van de wuivende
bossen van de Utrechtse Heuvelrug.
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten, Zeist
Datum: 2 & 3 oktober 2019
Tijd: 9.00 – 18.00
INHOUD
Dit congres voor kinderartsen en kinderpsychologen is een klinisch georiënteerd congres dat
dit keer het thema 'Taal' heeft: taal van het lichaam, pre-verbale taal, taalstoornissen, taal
van het gezin, taal bij gescheiden ouders, taal rond eetproblemen en
zindelijkheidsproblematiek, taal rond kindermishandeling, taal van de hulpverlener,
protectieve aspecten van taal bij o.a. medische ingrepen etc.
DOELGROEP
Het congres wordt georganiseerd voor kinderartsen, kinder- en jeugd (neuro)-psychologen,
orthopedagogen, kinderneurologen, kinderpsychiaters en andere belangstellenden. We
verwachten een mooie opkomst van 250 deelnemers.

PROGRAMMA
Justine van Lawick, Michiel van Vliet, Evelyn van Pinxteren, Amanda Jones (Verenigd
Koninkrijk) en Thomas Fondelli (België) zullen een bijdrage leveren aan het symposium. Het
wordt weer een verrassend mooi en leerzaam congres!
MEER INFORMATIE & INSCHRIJVEN
Voor meer informatie & aanmelden gaat u naar: http://www.samennogbeter.nl/
SPONSORMOGELIJKHEDEN
Mogelijkheden
Huren van een standplaats
tijdens het congres (max. 2
standhouders per stand).
Insert (folder, brochure of
gadget) in de congrestas
(aanlevering door sponsor).
Overig: bijvoorbeeld
verzorging van congrestas,
blocnotes of pennen
(aanlevering door sponsor).

Tarief
€ 150,- voor 1 dag
€ 250,- voor 2 dagen

€ 100,- per item

€150,- per item

Toelichting
Inbegrepen: tafels, stoelen,
draadloos internet en
stroompunten.
Inserts ter goedkeuring
voorleggen aan de
congrescommissie.
Blocnotes en pennen voor in
de congrestas die
deelnemers mee naar huis
nemen.

We moedigen actieve betrokkenheid van onze sponsoren aan. We staan open voor alle
innovatie ideeën waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het evenement.
We kijken uit naar uw reactie.
Neem voor meer informatie gerust contact op met het organisatiebureau ZonderZorg:

Contactpersonen: Sue Lijkwan
E: sue@zonderzorg.nl
T: 020 - 623 97 44
ZonderZorg
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
W: www.zonderzorg.nl

