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Topics

1. Wetenschappelijke programmatie 2023 en sponsormogelijkheden:
- congressen
- cursussen

2. Bijkomende sponsormogelijkheden: communicatie



Congressen 2023



Congressen 2023
1. Lentecongres

� Zaterdag 18 maart 2023

� Proximus Lounge, Evere

� Grote sfeervolle exhibitruimte voor standen

� Wetenschappelijk programma: nog in 
opmaak door werkgroepen VWAG en VWRG 

� Centraal thema: abnormaal uterien bloedverlies

� Doelgroep: alle VVOG leden 

� Algemene Statutaire Ledenvergadering

� 1 gesponsord satellietsymposium



Congressen 2023
2. Assistentendag

� Zaterdag 29 april 2023

� UG -> Prof. Dr. Steven Weyers

� Doelgroep: ASO’s aan de 4 universiteiten (MaNaMa) + stagemeesters

� Online programma met voorstelling door de ASO’s van geselecteerde abstracts 

� Online exposure:

- logo op aankondiging Assistentendag op VVOG website + communicatie

- projectie van logo en mondelinge vermelding van de sponsors

- projectie van door u ingestuurde slides en/of video(‘s)



Congressen 2023
3. Congres Ethiek en Economie

� Zaterdag 13 mei 2023

� Locatie: KBC auditorium Herman Teirlinck Brussel

� Beperkte exhibitruimte voor standen

� Doelgroep: alle VVOG leden 

� Wetenschappelijk programma: nog in 
opmaak door werkgroep beroepsbelangen (VWB)

� Thema: o.a. gynaecologisch “geweld”



Congressen 2023
4. Clinical Guidance Meeting

� Vrijdag 9 juni 2023

� Lamot Mechelen

� Grote exhibitruimte met veel licht

� Doelgroep: alle VVOG leden 

� Wetenschappelijk programma:  
voorstelling van clinical guidance papers opgesteld 
door verschillende CG werkgroepen

� 1 gesponsord satellietsymposium

� After work -> uw ervaring en steun is welkom !



Congressen 2023
5. Jaarcongres

� Donderdag 16 en vrijdag 17 november 2023

� Locatie nog te bepalen (in regio Antwerpen)

� Doelgroep: alle VVOG leden 

� Wetenschappelijk programma wordt opgesteld door alle 
werkgroepen (4 klinische + 1 beroepsbelangen)

� 2 gesponsorde satellietsymposia: 1 op do, 1 op vr

� Feestavond op donderdag

Mdeon Visum 
22/V2/2071/008306



Congressen 2023
6. Samenkomst A&B Centra

� Vrijdag 15 december 2023

� Locatie: Provinciehuis Leuven

� Grote moderne exhibitruimte voor standen

� Doelgroep: Fertiliteitsartsen en alle medewerkers
van de fertiliteitscentra -> gemengd congres

� Programma: wordt uitgewerkt door de VWRG rond 
“kwaliteit en veiligheid bij ART (Assisted Reproductive
Technology)”

� 1 gesponsord satellietsymposium



SPONSORING CONGRESSEN
vermelding sponsor(s) in programma

Standplaats (6, 12 of 18m2) met uw vertegenwoordigers

Bijkomende mogelijkheden:
- Satellietsymposium

ü Voorgestelde titel voordracht: Commissie Wetenschappelijke 
Programmatie geeft fiat
ü Spreker: geen werknemer van firma 
ü Duur voordracht: max 30 minuten (passend in het 
congresprogramma)

- Aanbieden van een firmaspecifiek congreslint (lanyard)

- Aanbieden van een firmaspecifieke congrestas + insert

- Plaatsing 1 extra roll-up thv registratiebalie



Cursussen 2023
VVOG cursus Datum / locatie Doelgroep

Hysteroscopie Basis II
(BIGGE)

zaterdag  21/1
ETCA, Antwerpen
Logistieke ondersteuning

Ouderejaars ASO

Basis Laparoscopisch 
Hechten
(BIGGE)

Donderdag 2/2
UZ Gent
Standplaatsen mogelijk
Logistieke ondersteuning

GYN en enkele
laatstejaars assistenten

Hysteroscopie Basis I
(BIGGE)

zaterdag  16/9
ETCA, Antwerpen 
Logistieke ondersteuning

Jongerejaars ASO



Cursussen 2023
VVOG cursus Datum / locatie Doelgroep

Cursus Pelviene
Oncologie
(BIGPELV)

Wo 11 en do 12/10
De Kluizerij, Affligem
Standplaatsen mogelijk

ASO en GYN

Workshops 
Verloskundige 
Vaardigheden
(VWV)

Dinsdag 24/10
UZA, Edegem
Standplaatsen mogelijk

ASO en GYN

Cadaverworkshop
(BIGGE)

Donderdag 29/10
CETRAS, UZ Gent
Logistieke ondersteuning

Artsen die eerder
deelnamen aan de 
Masterclass Laparoscopy



SPONSORING CURSUSSEN
vermelding sponsor(s) in het programma

Stand (6 of 12m2) op locatie vastgelegd door VVOG

Logistieke ondersteuning (skills labs – workshops)

Uw initiatieven?



Topics

1. Wetenschappelijke programmatie 2023 en sponsormogelijkheden:
- congressen
- cursussen

2. Bijkomende sponsormogelijkheden: communicatie



VVOG Website
www.vvog.be





VVOG Website

Type sponsoring

LOGO op VVOG website in rubriek 'partners van VVOG' (op alle 
ledenpagina's na login) met link naar eigen website of sponsorspecifieke
pagina op VVOG website – periode naar keuze



VVOG Website

Type sponsoring

SPONSORSPECIFIEKE LINK op VVOG website in rubriek 'Nieuws van onze 
partners' (zichtbaar voor VVOG leden na login) met zelf te bepalen content + 
aankondiging via vaste rubriek 'Nieuws van onze partners' in de maandelijkse 
digitale VVOG nieuwsbrief aan de VVOG leden (> 900) - periode naar keuze

AANKONDIGING EIGEN ACTIVITEIT op de VVOG website in de rubriek 
'Externe events' + aankondiging via vaste rubriek 'Externe activiteiten' in de 
maandelijkse digitale VVOG nieuwsbrief aan de VVOG leden (> 900) – periode 
naar keuze tot aan de datum activiteit



VVOG Nieuwsbrief

� Doelgroep: alle > 900 VVOG-leden (= inboxen)

� Frequentie: maandelijks

� Banner + hyperlink naar uw sponsorpagina (op onze 
website) / digitale bijsluiter van uw product

� Periode: naar keuze

� Gesponsorde exclusieve mededeling via VVOG 
mailingkanaal (+ eventuele herhaling)

� Uw online initiatieven



Sponsordossier 2023
� Overzicht van alle sponsormogelijkheden 

met hun tarieven -> elektronisch sponsordossier

� Link volgt in uitnodiging

� Elektronisch inschrijven om de sponsoring administratief vast 
te leggen

� Sponsorcontract en PO nummer, indien van toepassing

Tijdig intekenen via het elektronisch 
inschrijfformulier is een must !



Hartelijk dank voor uw 
aandacht 

SMAKELIJK


