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Helemaal van deze tijd

Het congres CIZ2022 is anders dan u gewend 
bent, wederom innovatief en vernieuwend, 
echter volledig digitaal: 
• Complementair en regulier werkende artsen 

en therapeuten nemen het onderwerp 
‘actief aan de slag met weerbaarheid’ 
vanuit verschillend perspectief onder 
de loep. Sprekers vormen een paraplu en 
verbinden regulier en complementair 

• Het platform is 4 dagen te bezoeken  
(van 2.2.22 tot en met 5.2.22)

• Virtueel   
- Geen reistijd 

 - Geen fysiek contact 
 - Geen reiskosten 
 - Makkelijk contact maken 
 - Terugkijkmogelijkheden 
 - Geen eten en dinken 
 - Geen hospitality team 
 - Geen goodiebags 
 - Veel interactie 
 - Goede analyses 
• Presentaties worden opgenomen en kunnen 

tijdens het evenement worden teruggekeken 
• Netwerkcarrousel 
 -  Contactleggen met professionals met 

dezelfde (vooraf aangegeven) interesses  

Het is anders dan een fysiek 
evenement
Voor u als bezoeker wordt het een bijzondere 
ervaring. Geen fysiek contact. Wel de 
mogelijkheid tot interactie en netwerken!

Ervaring 

Neem digitaal deel van waar ook ter wereld, 
maar geniet van dezelfde ervaring als wanneer
u fysiek zou deelnemen!

Inhoud 
U kunt ook online interactief deelnemen aan 
presentaties, discussies en workshops. 

Tijd
Op 1 februari 2022 kunt u al inloggen om het 
netwerk te verkennen en uw account in te 
vullen, op 2 februari zijn er live presentaties, 
van 2 tot en met 5 februari is het platform 
voor u toegankelijk. De zorgmarkt en de 
sponsorinformatie is bereikbaar, u heeft volop 
mogelijkheid tot netwerken en u kunt de 
lezingen die worden opgenomen terugkijken. 
Vrijdag 4 februari om 15 uur kunt u deelnemen 
aan een prachtige slotmanifestatie, waarin 
deskundigen de mogelijkheden en kansen.
van complementaire en strategie van sector 
integrale zorg bespreken.

Contacten
Netwerk met de juiste mensen - sprekers, 
aanwezigen of exposanten - via chat of video. 
Hou de matches in de gaten, die voor u zijn 
gemaakt op basis van uw interesses!

Langetermijn waarde 
Verlaat het evenement met nieuwe contacten, 
relevante inzichten & waardevol materiaal. 
 

Waarom dit evenement?

Sinds maart 2020 leven wij in een bijzondere tijd. In zo’n bijzondere tijd is het belangrijk om 
wendbaar en weerbaar te zijn op het persoonlijke vlak en ook op zakelijk terrein. Om vandaag naar 
onszelf te leren kijken met het oog op morgen! Om als mens te kunnen leven, maar ook zakelijk 
gezien te overleven als complementair- en integraal zorgveld. Om wendbaar en weerbaar te zijn 
door met beide benen op de grond te staan. Zonder angst nadenken, voelen, spreken en handelen.
 
Tijdens dit congres ziet u de mogelijkheden en de kansen van zowel de complementaire als de 
integrale zorg op korte en op lange termijn. 

Het is een virtueel actief evenement vol informatie en ook vol mogelijkheden om mensen met 
dezelfde interesses te ontmoeten. 
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Let op de datum

Vul uw persoonlijke profiel in 

Voeg uw profielfoto en contactinformatie toe aan uw contactgegevens en 
schrijf een informatief verhaaltje over uzelf.

Stel uw eigen programma samen

Bekijk andere programma-onderdelen, maak een persoonlijke agenda en 
plan misschien alvast afspraken!

Word interactief! 

Chat met andere deelnemers, maak nieuwe 
contacten en nog veel meer!

Voorbereiding voor deelname 
aan het evenement

VAN FYSIEK NAAR DIGITAAL. DIGITAAL DAT (BIJNA) VOELT ALS FYSIEK! IN SAMENWERKING MET LETSGETDIGITAL.COM

Congres Integrale Zorg 2022                    

Van fysiek naar digitaal. 
Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 
In samenwerking met letsgetdigital.com 

Voorbereiding voor deelname aan het evenement Vul uw persoonlijke profiel in  
Voeg uw profielfoto en contactinformatie toe aan uw contactgegevens en schrijf een informatief verhaaltje over uzelf. 

Stel uw eigen programma samen 
Bekijk andere programma-onderdelen, maak een persoonlijke agenda en plan misschien alvast afspraken! 

Word interactief!  
Chat met andere deelnemers, maak nieuwe contacten en nog veel meer! 
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Van fysiek naar digitaal. 
Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 
In samenwerking met letsgetdigital.com 

Voorbereiding voor deelname aan het evenement Vul uw persoonlijke profiel in  
Voeg uw profielfoto en contactinformatie toe aan uw contactgegevens en schrijf een informatief verhaaltje over uzelf. 

Stel uw eigen programma samen 
Bekijk andere programma-onderdelen, maak een persoonlijke agenda en plan misschien alvast afspraken! 

Word interactief!  
Chat met andere deelnemers, maak nieuwe contacten en nog veel meer! 
 

 

Voorbereiding voor uw presentatie 
van het evenement
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Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

Voorbereidingen voor uw presentatie op het evenement  
Download of update uw Google chrome  

Alle sprekers moeten het evenement bijwonen met Google Chrome. Zorg ervoor dat deze browser volledig is 
bijgewerkt op uw computer of laptop die wordt gebruikt om het evenement bij te wonen.  

Zorg voor een stabiele internetverbinding  

Zorg ervoor dat u een betrouwbare en sterke internetverbinding heeft. Op https://fast.com/ kunt u uw 
internetsnelheid controleren.  

Test uw camera en microfoon  

Test of uw microfoon en camera correct werken op het platform. VPN’s of specifieke bedrijfsnetwerken 
kunnen uitgaande / inkomende media blokkeren. Om er zeker van te zijn dat een specifiek netwerk geen 
storing veroorzaakt, is het aan te raden een kleine test uit te voeren. U kunt de test uitvoeren op: 
https://www.letsgetdigital.com/check  

 

→  

VAN FYSIEK NAAR DIGITAAL. DIGITAAL DAT (BIJNA) VOELT ALS FYSIEK! IN SAMENWERKING MET LETSGETDIGITAL.COM

Log in en begin 
Op 1 februari is het platform open vanaf 9.30 uur. U kunt dan al inloggen en het platform 
verkennen zodat u geen tijd verliest op de dag van het congres en u zoveel mogelijk uit 
het evenement haalt.

Log in met uw persoonlijke login, die u per e-mail ontvangt.
Accepteer privacy settings 
U kunt de privacy-instellingen van uw profiel op elk moment aanpassen! 

Zorg voor een stabiele internetverbinding 
Zorg ervoor dat u een betrouwbare en sterke internetverbinding heeft. Op https://fast.
com/ kunt u uw internetsnelheid controleren. 

Test uw camera en microfoon 
Test of uw microfoon en camera correct werken op het platform. VPN’s of specifieke 
bedrijfsnetwerken kunnen uitgaande / inkomende media blokkeren. Om er zeker van te 
zijn dat een specifiek netwerk geen storing veroorzaakt, is het aan te raden een kleine 
test uit te voeren. U kunt de test uitvoeren op: https://www.letsgetdigital.com/check 

Verken het platform 
Ga lekker rondkijken. Verken het platform! Stel vragen als u ergens problemen mee heeft.

Zeg hallo 
Zeg nu al hallo tegen anderen op het evenement en chat met hen via lobby chat! 
→ 
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Tijdens het evenement: Navigatie

Gemakkelijk toegang tot alle inhoud

• Via het menu rechtsboven aan de pagina

• Via tegels op de hoofdpagina

VAN FYSIEK NAAR DIGITAAL. DIGITAAL DAT (BIJNA) VOELT ALS FYSIEK! IN SAMENWERKING MET LETSGETDIGITAL.COM
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Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 
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Begin met netwerken

U gaat naar een evenement om uw netwerk uit te breiden en te versterken. U kunt op 

verschillende manieren in contact komen met uw doelgroep:

• Via de lobbychat

• Via uw bedrijvenchat

•	 Direct	via	het	profiel	 
 van de bezoeker
  Regel een 1-op-1 ontmoeting,  

start een videogesprek  

en het belangrijkste: voeg de  

persoon toe aan je contacten! 

• Via de netwerkcarrousel 
  Ga de carrousel binnen en voer willekeurige videogesprekken met andere bezoekers,  

die voorafgaand aan het evenement, net als u, hun interesses hebben opgegeven.  

• Via matchmaking 
  U krijgt suggesties van bezoekers die dezelfde 

interesses hebben als u. Het is daarom heel 

belangrijk dat u de tijd neemt om aan te geven 

waar uw eigen interesses naar uitgaan.  

Hoe meer informatie u aanlevert hoe groter de 

kans op waardevolle matches!
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Tijdens het evenement: Netwerken 
Begin met netwerken 

U gaat naar een evenement om uw 
netwerk uit te breiden en te versterken. 
U kunt op verschillende manieren in 
contact komen met uw doelgroep: 

• Via de lobby chat 
• Via uw bedrijvenchat 
• Direct via het profiel van de 

bezoeker 

Regel een 1-op-1 ontmoeting, 
start een videogesprek en het 
belangrijkste: voeg de persoon toe aan 
je contacten!  

• Via de netwerk carrousel  

Ga de carrousel binnen en ervaar 
willekeurige videogesprekken met 
andere mensen, die voorafgaand aan het 
evenement hun interesses hebben 
opgegeven. •  

• Via matchmaking  

U krijgt suggesties van bezoekers die 
dezelfde interesses hebben als u. 
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Begin met netwerken 
U gaat naar een evenement om uw 
netwerk uit te breiden en te versterken. 
U kunt op verschillende manieren in 
contact komen met uw doelgroep: 

• Via de lobby chat 
• Via uw bedrijvenchat 
• Direct via het profiel van de 

bezoeker 

Regel een 1-op-1 ontmoeting, 
start een videogesprek en het 
belangrijkste: voeg de persoon 

toe aan je contacten!  

• Via de netwerk carrousel  
Ga de carrousel binnen en ervaar 
willekeurige videogesprekken 

met andere mensen, die voorafgaand 
aan het evenement hun interesses 
hebben opgegeven. •  

• Via matchmaking  

U krijgt suggesties van bezoekers 
die dezelfde interesses hebben als u. 
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Tijdens het evenement: Chatten

Chat met andere aanwezigen 

• via de “start chat” knop

• via lobby chat

• via uw bedrijvenchat

Congres Integrale Zorg 2022                   
 

Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

Branding mogelijkheden 
Ontwerp een stand die bij u past 

Introduceer uw bedrijf met een mooie promotievideo, maak ‘lead magnets’ (manieren om gegevens van 
bezoekers te verzamelen) beschikbaar als downloads, voeg een livestream toe om uw product in actie te 
laten zien. U heeft verschillende mogelijkheden: 

 

• Premium branding  

Premium branding-instellingen maken het mogelijk om een aangepaste koptekst en banner te 
uploaden en een afbeelding links en rechts toe te voegen. 

• Activeer ‘afspraken’  

Uw bezoekers plannen online afspraken met bedrijfsvertegenwoordigers tijdens of na het 
evenement. 

• Activeer ‘download brochure’ 

Maakt het mogelijk voor uw bezoekers om een brochure te downloaden in uw stand. 
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Mis geen nieuws of informatie!

Houd de meldingenbalk in de gaten.

Tijdens het evenement: Nieuwsmeldingen
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Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

Tijdens het evenement: Nieuwsmeldingen 
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Houd de meldingenbalk in de gaten. 
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Haal het meeste uit het programma 

Hoe doe ik mee aan een sessie? 

1) Klik op “Programma” 
2) Klik op het programmapunt van je keuze 
3) Klik op “kamer betreden“ 

Wat kan ik doen tijdens een sessie?
 
• Bekijk de sessie 
• Chat in de “Conversations” → 
• Stel vragen →
• Beantwoord polls 
• Neem deel aan breakout rooms
• ‘Steek je hand op’ om je bij de spreker op het podium te komen  

Congres	Integrale	Zorg	2022																		 	

	

Van	fysiek	naar	digitaal.	

Digitaal	dat	(bijna)	voelt	als	fysiek!	

In	samenwerking	met	letsgetdigital.com	

Haal	het	meeste	uit	het	programma		

Hoe	doe	ik	mee	aan	een	sessie?		

1) Klik	op	“Programma”		
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• Stel	vragen	→	

• Beantwoord	polls		

• Neem	deel	aan	breakout	rooms	

• ‘Steek	je	hand	op’	om	je	bij	de	spreker	

on-stage	te	komen			 	
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Haal het meeste uit de netwerkmogelijkheden 

Hoe vind ik de bezoekers van het evenement?

1. Klik op de naam van een persoon in de lobby chat
2.  Klik op “Deelnemers” in het menu rechtsboven. Daar vindt u alle 

geregistreerde personen via de zoekbalk. 
3.  De vertegenwoordigers van de bedrijven vindt u in de 

respectievelijke exposantenstand

Congres	Integrale	Zorg	2022																		 	
	

Van	fysiek	naar	digitaal.	

Digitaal	dat	(bijna)	voelt	als	fysiek!	

In	samenwerking	met	letsgetdigital.com	

Haal	het	meeste	uit	de	netwerkmogelijkheden		
Hoe	vind	ik	de	bezoekers	van	het	
evenement?	

1. Klik	op	de	naam	van	een	
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2. Klik	op	“Deelnemers”	in	het	
menu	rechtsboven.	Daar	
vindt	u	alle	geregistreerde	
personen	via	de	zoekbalk.		

3. De	vertegenwoordigers	van	
de	bedrijven	vindt	u	in	de	
respectievelijke	
exposantenstand	
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Haal het meeste uit de netwerkmogelijkheden 

Hoe kan ik netwerken met andere mensen? 

• 1-op-1 chat (Start chat) 
• Video chat 
• Regel een videogesprek tijdens het evenement 
• Neem deel aan de netwerkcarrousel. 
• Denk eraan: Voeg de persoon toe aan je contacten! 

Congres	Integrale	Zorg	2022																		 		

Van	fysiek	naar	digitaal.	
Digitaal	dat	(bijna)	voelt	als	fysiek!	
In	samenwerking	met	letsgetdigital.com	
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• 1-op-1	chat	(Start	chat)		
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• Regel	een	videogesprek	tijdens	het	evenement		• Neem	deel	aan	de	netwerkcarrousel.		• Denk	eraan:	Voeg	de	persoon	toe	aan	je	contacten!		
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Haal het meeste uit de zorgmarkt 

VAN FYSIEK NAAR DIGITAAL. DIGITAAL DAT (BIJNA) VOELT ALS FYSIEK! IN SAMENWERKING MET LETSGETDIGITAL.COM
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Van	fysiek	naar	digitaal.	

Digitaal	dat	(bijna)	voelt	als	fysiek!	

In	samenwerking	met	letsgetdigital.com	

Haal	het	meeste	uit	de	Zorgmarkt	
Exposant	vinden		

Klik	op	de	zorgmarktpagina,	daar	vindt	je	alle	virtuele	exposanten.		

Alle	informatie	in	één	oogopslag		

In	de	virtuele	stand	vind	je	alle	informatie	over	onze	exposanten.		

Interactie	en	vragen!		

Chat	in	de	chatroom	van	de	stand.		

Wil	je	1-op-1	chatten?		

Geen	probleem.	Klik	gewoon	op	het	profiel	van	een	vertegenwoordiger	van	het	bedrijf.		
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Exposant vinden 

Klik op de zorgmarktpagina, daar vindt u alle virtuele exposanten. 

Alle informatie in één oogopslag 

In de virtuele stand vindt u alle informatie over onze exposanten. 

Interactie en vragen! 

Chat in de chatroom van de stand. 

Wil je 1-op-1 chatten? 

Geen probleem. Klik gewoon op het profiel van een vertegenwoordiger van het bedrijf. 



VAN FYSIEK NAAR DIGITAAL. DIGITAAL DAT (BIJNA) VOELT ALS FYSIEK! IN SAMENWERKING MET LETSGETDIGITAL.COM

14

Na afloop van het evenement
Nog meer uit het evenement halen 

Blijven	profiteren	van	het	evenement	

U kunt het platform na het congres blijven gebruiken!  

Het platform is open tot en met zaterdag 5 februari 23.59 uur 

• Zet gesprekken voort

• Maak nog meer contacten

• Exporteer uw gemaakte contacten

• Download bestanden en brochures

• Bekijk gemiste sessies in de Opname tegel

Congres	Integrale	Zorg	2022																		 	
	

Van	fysiek	naar	digitaal.	

Digitaal	dat	(bijna)	voelt	als	fysiek!	

In	samenwerking	met	letsgetdigital.com	

Na	afloop	van	het	evenement	
Nog	meer	uit	het	evenement	halen		

Uw	presentatie	wordt	opgenomen,	u	kunt	
hem	zelf	terugkijken	en	een	link	van	uw	
presentatie	krijgen.	

Als	spreker	heeft	u	ook	als	deelnemer	
toegang	tot	het	evenement.	U	kunt	
presentaties	live	bijwonen	of	terugkijken,	
u	kunt	deelnemen	aan	netwerkcarrousels,	
u	kunt	de	zorgmarkt	bezoeken,	meer	
contacten	maken,	afspraken	plannen,	uw	
contacten	exporteren	en	meer.		
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WWW.CONGRESINTEGRALEZORG.NL - CONGRES@NIBIG.NL


