
 

 

 

 
 
Datum: maart 2021 
Onderwerp: Virtueel NRR Congres 2021 
 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

 
Januari 2021 had een maand moeten worden met een prachtig event. Namelijk het 17e Nederlands 
Reanimatie Congres met de publicatie van de nieuwe richtlijnen reanimatie. De werkelijkheid is 
echter anders. Corona speelt ons nog steeds parten en we mogen nog steeds meer niet dan wel. 
Ondanks alle maatregelen en met de nodige vertraging is het de NRR toch gelukt om in navolging van 
de Europese richtlijnen ook de nieuwe Nederlandse richtlijnen reanimatie op te stellen. En de 
publicatie van die nieuwe richtlijnen willen we toch niet zomaar voorbij laten gaan.  
 
Op woensdag 21 april organiseert de NRR daarom een virtueel NRR Congres waar de nieuwe 
richtlijnen op een interactieve wijze online gepresenteerd zullen worden. Deze keer dus geen live 
event met meer dan duizend bezoekers, workshops, lezingen en een beursvloer, maar een online 
event. Toch willen we proberen de interactie tussen sprekers, deskundige en het publiek, die door 
bezoekers zo enorm wordt gewaardeerd, ook tijdens dit event vorm te geven.  
 
De basis van het congres is een livestream vanaf het NBC waar live presentaties over de nieuwe 
richtlijnen zullen worden afgewisseld met gesprekken met de verschillende auteurs van de richtlijnen 
in een Jinek/Op1 achtige setting. Kijkers kunnen vragen stellen via de chat, die live in de uitzending 
zullen worden behandeld. De mogelijkheid van een virtueel beursplein wordt onderzocht.  
 
In de dagen voorafgaand aan het congres ontvangen de deelnemers aan het event een pakketje met 
daarin in ieder geval de gedrukte versie van de nieuwe Nederlandse richtlijnen reanimatie. 
 
Dit event biedt u natuurlijk niet de mogelijkheid zich te presenteren zoals u gewend bent. Toch 
kunnen we het event niet organiseren zonder u bijdrage. Daarom hebben we gezocht naar andere 
mogelijkheden waarop we uw organisatie zichtbaar kunnen maken als dank voor een bijdrage aan 
ons virtuele congres.  
 
We hopen dat er een mogelijkheid tussen zit die voor u interessant genoeg is om ons te steunen in 
deze voor iedereen lastige tijd. Zit die mogelijkheid er niet tussen, maar heeft u een ander idee, dan 
laat het ons weten en gaan we graag met u in gesprek. Want elke inspanning die bijdraagt aan de 
missie van de NRR: behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is, is welkom.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

    

Ronald Melieste      Michael Kuiper 

Voorzitter      Voorzitter 

Nederlandse Reanimatie Raad    Wetenschappelijke Raad 

 

 

Bijlage: deelnameformulier met overzicht van de sponsor mogelijkheden  



 

 

 

 

Sponsorprogramma 1e Virtuele  Reanimatie Congres 

 
Als u met uw organisatie wilt participeren in ons congres, kan dit alleen d.m.v. het volledig invullen 

en retourneren van dit formulier. Na ontvangst sturen wij u ter bevestiging een getekende kopie 

retour. Heeft u nog vragen omtrent de mogelijkheden of wilt u op een andere manier bijdragen aan 

het succes van ons virtuele event, neem dan contact op met de Nederlandse Reanimatie Raad, mw. 

Margreet van Dongen (margreet@reanimatieraad.nl) of dhr. Martijn Maas 

(maas@reanimatieraad.nl)  

Naam:  

Functie:  

Bedrijf:         

Postadres:  

Postcode:  Plaats:  

Telefoon:  Email:  

 

Graag aankruisen op welke wijze uw bedrijf in het congres wilt participeren 

 
O 

 
Hoofdsponsorschap 
 

 
Mocht u hoofdsponsorschap voor dit event 
overwegen, dan bespreken we graag de 
mogelijkheden met u zoals logo voering op 
communicatie en de te verzenden 
postpakketten, een virtuele stand op maat en al 
uw andere ideeën.  

 
€ 5000,- 

 
O 

 
Logo op richtlijnen 
publicatie 
 

 
Alle deelnemers aan het virtuele congres 
ontvangen een gedrukte versie van de 
richtlijnen thuisgestuurd. Daarnaast zullen de 
richtlijnen na het congres ook in onze webshop 
worden aangeboden.  
Op de eerste 5000 exemplaren is ruimte voor 6 
logo’s. 
 

 
€ 1000,- 

 
O 

 
Folder/flyer in pakket 
deelnemers 
 

 
Alle deelnemers ontvangen voor het congres 
een pakketje met daarin in ieder geval de 
gedrukte versie van de richtlijnen. Maar 
mogelijk wilt u ook nog iets in dit postpakketje 
stoppen. Bent u toch bij alle mensen thuis. 
 

 
€ 750,- 

 
 

 
 

Paraaf          Paraaf: 

 
Organisatie:         NRR: Margreet van Dongen  

 

mailto:margreet@reanimatieraad.nl
mailto:maas@reanimatieraad.nl


 

 

 

 

             
 
 
 

    

Stuur het volledig ingevulde formulier op naar de Nederlandse Reanimatie Raad, Rouwkooplaan 5, 

2251 AP Voorschoten of mailen naar margreet@reanimatieraad.nl  

Met het ondertekenen en opsturen van dit formulier maakt u kenbaar op welke wijze u wilt 

participeren in het virtuele event van de Nederlandse Reanimatie Raad en welke kosten daar mee 

samenhangen. Dit alles met inachtneming van de algemene voorwaarden  

 

 

Namens organisatie         Namens Nederlandse Reanimatie Raad 

Naam          Margreet van Dongen  

Bedrijf          Handtekening 

Datum    

Handtekening     

 

 

 

 
O 

 
Virtuele stand 
 

 
Een virtueel beursplein wordt overwogen maar 
is afhankelijk van het aantal geïnteresseerden. 
In een eigen virtuele stand heeft u de 
mogelijkheid informatie te delen, links te delen 
maar ook de mogelijkheid tot een zoomsessie 
met mensen van de organisatie.  
 
Eventuele kan tegen meerprijs de virtuele stand 
op maat gemaakt worden. U moet dan denken 
aan een bedrag van rond de € 300,-. 
 

 
€ 500,- 

 
O 

 
Bijdrage aan een 
demo video’s                                                         

 
Tijdens het congres zullen ook demo video’s 
worden gepresenteerd. Deze moeten nog 
worden opgenomen en mogelijk kunnen we 
daarin met bijvoorbeeld uw apparatuur werken. 
Video’s zullen ook na het congres nog 
beschikbaar zijn via onze website. 
 

 
In overleg 
 

 
O 

 
Eigen ideeën  

 
Heeft u zelf nog ideeën, wilt u een bv een eigen 
online presentatie geven, materiaal delen, of op 
een andere manier bijdragen aan het succes 
van ons. Neem dan contact op en we bespreken 
ze graag met u. 
 

 
In overleg. 
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