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Helemaal van deze tijd

Het congres is wederom innovatief en 
vernieuwend, maar anders dan u gewend bent, 
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 exposant benadert u heel gericht 
uw doelgroep. Bezoekers geven vooraf hun 
interesses aan, filteren is daardoor een stuk 
eenvoudiger.

Exposeren

Creëer uw individuele exposantenstand en 
voorzie de bezoekers van informatie in de vorm 
van tekst, PDF-documenten of video’s. Ook kunt 
u ervoor kiezen om een presentatie te geven.

Sponsoring

Werk actief mee aan de ontwikkeling van 
integrale zorg en ondersteun het evenement 
door uw relaties uit te nodigen en uw logo met 
link op de sponsortegel te vermelden. U heeft 
ook de mogelijkheid tot het geven van een lezing. 

Netwerken 

Maak waardevolle contacten en ontmoet 
nieuwe mensen. Begin een gesprek met 
deelnemers via video- of tekstchat. 

Toegankelijkheid 

Log in op het platform, onafhankelijk van uw 
locatie in de wereld. Breid uw netwerk uit terwijl 
u reistijd en -kosten bespaart, en ook goed doet 
voor ons milieu en onze planeet! 

Waardevolle data

Exporteer uw nieuwe contacten aan het einde 
van het evenement. Twee klikken op de knop en 
een mooi document is in uw bezit.

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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Congres Integrale Zorg 2022                   
 

Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

Voorbereiding voor het evenement  
 

Let op de datum  

Het evenement vindt plaats van 1 tot en met 5 februari 202. 
Het congres is op 2 februari, de zorgmarkt en de sponsortegel 
zijn bereikbaar van 2 tot en met 5 februari. Het congres is op 2 
februari, dan is uw stand bemand en hebben bezoekers de 
mogelijkheid om live contact met u te leggen. Op 3 tot en met 5 
februari kiest u zelf of de stand alleen informatie bevat of dat 
er ook iemand aanwezig is om bezoekers te woord te staan. 

 

Maak het platform de uwe 

Elke standverantwoordelijke kan ruim voor aanvang van het 
evenement inloggen met haar/zijn persoonlijke login en zich 
voorbereiden op het evenement.  

 

Maak uw persoonlijk profiel compleet  

Voeg een profielfoto toe en vul eventueel uw contactgegevens 
aan. U kunt ook uw stand bewerken.  

 

Word interactief  

Klik u een weg door de deelnemerslijst, maak uw eerste connecties, maak afspraken en nog veel meer! 

  

Let op de datum

Het evenement vindt plaats van 2 tot en met 5 
februari 2022. U bepaalt zelf of uw stand de volledige 
tijd bemand is om bezoekers live te woord te staan. 
Het congres is op 2 februari, op 4 februari is er een 
slotmanifestatie. de zorgmarkt en de sponsortegel zijn 
bereikbaar van 2 tot en met 5 februari. U kiest zelf of 
de stand alleen informatie en video bevat of dat er ook 
iemand aanwezig is om bezoekers te woord te staan.

Maak het platform de uwe

Elke standverantwoordelijke kan ruim voor aanvang 
van het evenement inloggen met haar/zijn persoonlijke 
login en zich voorbereiden op het evenement, deze 
worden per mail toegestuurd. 

Maak uw persoonlijk profiel compleet 

Voeg een profielfoto toe en vul eventueel uw 
contactgegevens aan. U kunt ook uw stand bewerken. 

Word interactief 

Klik u een weg door de deelnemerslijst, maak uw 
eerste connecties, maak afspraken en nog veel meer!

Voorbereiding voor het evenement
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Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

Voorbereiding voor het evenement  
 

Het evenement start binnenkort 

U kunt het platform van tevoren betreden om uw stand te bewerken. 

 

 Hoe vindt u uw stand? 

1. klik op de zorgmarkt(tegel) 
2. vind uw bedrijf in de zoekbalk 
3. klik op uw stand 
4. u bent nu in uw virtuele stand 

 

 

  

Het evenement start binnenkort

U kunt het platform van tevoren betreden 
om uw stand te bewerken.

Hoe vindt u uw stand?

1. klik op de zorgmarkt(tegel)
2. vind uw bedrijf in de zoekbalk
3. klik op uw stand
4. u bent nu in uw virtuele stand

Voorbereiding voor het evenement

Congres Integrale Zorg 2022                   
 

Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

Voorbereiding voor het evenement  
 

Pas uw stand aan 

Hoe meer inhoud, hoe aantrekkelijker uw stand! Hoe aantrekkelijker uw 
stand, hoe meer bezoekers en hoe langer ze blijven! 

U kunt een stand opzetten met livestreams, video’s, opties voor online 
chatten of meetings, downloads, links naar social media en nog veel 
meer! 

 

  

Pas uw stand aan

Hoe meer inhoud, hoe aantrekkelijker uw 
stand! Hoe aantrekkelijker uw stand, hoe 
meer bezoekers en hoe langer ze blijven!

U kunt een stand opzetten met livestreams, 
video’s, opties voor online chatten of 
meetings, downloads, links naar social 
media en nog veel meer!
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Branding mogelijkheden

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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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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Tijdens het evenement: Inchecken

Log in & begin 

Log in met uw persoonlijke login (die ontvangt u per mail) en u stapt in 

het evenement.

Geef toestemming voor uw persoonlijke instellingen 

Denk eraan uw persoonlijke instellingen van uw profiel te goedkeuren;  

u kunt ze op elk moment aanpassen! 

Ga op ontdekkingsreis

Verken het platform en uw stand. 

Test! 

Het testen is er voor om u vertrouwd te maken met het platform voordat 

het evenement begint. Op die manier profiteert u het meeste van uw 

deelname. Test uw bedrijvenchat, lobbychat, afspraken plannen en alle 

andere functies.
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Tijdens het evenement: Inchecken 

Log in & begin  

Log in met uw persoonlijke login en u stapt in 

het evenement. 

 

Geef toestemming voor uw persoonlijke 

instellingen  

Denk eraan uw persoonlijke instellingen van 

uw profiel te goedkeuren; u kunt ze op elk 

moment aanpassen!  

 

Ga op ontdekkingsreis 

Verken het platform en uw stand.  

 

Test!  

Het testen is er voor om u vertrouwd te 

maken met het platform voordat het 

evenement begint. Op die manier profiteert u 

het meeste van uw deelname. Test uw 

bedrijfschat, lobbychat en alle andere functies. 

 
 

Congres Integrale Zorg 2022                   

 

Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

 

Tijdens het evenement: Inchecken 

Log in & begin  

Log in met uw persoonlijke login en u stapt in 

het evenement. 

 

Geef toestemming voor uw persoonlijke 

instellingen  

Denk eraan uw persoonlijke instellingen van 

uw profiel te goedkeuren; u kunt ze op elk 

moment aanpassen!  

 

Ga op ontdekkingsreis 

Verken het platform en uw stand.  

 

Test!  

Het testen is er voor om u vertrouwd te 

maken met het platform voordat het 

evenement begint. Op die manier profiteert u 

het meeste van uw deelname. Test uw 

bedrijfschat, lobbychat en alle andere functies. 
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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
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Tijdens het evenement: Navigatie 
Gemakkelijk toegang tot alle inhoud 

• via tegels op de hoofdpagina 
• via het menu rechtsboven aan de pagina 

 

 

 

  

Congres Integrale Zorg 2022                   
 

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

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

 

 

 

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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Tijdens het evenement: Chatten

Chat met andere aanwezigen 

• via de “start chat” knop

• via lobbychat

• via uw bedrijvenchat

Congres Integrale Zorg 2022                   
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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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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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Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

 

Tijdens het evenement: Navigatie 
Gemakkelijk toegang tot alle inhoud 

• via tegels op de hoofdpagina 
• via het menu rechtsboven aan de pagina 
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Blijf op de hoogte: ontvang nieuws en informatie!

Houd de meldingenbalk in de gaten.

Tijdens het evenement: Nieuwsmeldingen
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Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

 

Tijdens het evenement: Navigatie 
Gemakkelijk toegang tot alle inhoud 

• via tegels op de hoofdpagina 
• via het menu rechtsboven aan de pagina 
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Van fysiek naar digitaal. 

Digitaal dat (bijna) voelt als fysiek! 

In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

Tijdens het evenement: Nieuwsmeldingen 
Mis geen nieuws of informatie! 

Houd de meldingenbalk in de gaten. 
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Na het evenement

Maak een back-up van alle belangrijke gegevens 

Denk eraan vóór zaterdag 5 februari 23.59 uur een excel-lijst met uw contacten te 

exporteren. Als uw contacten u hebben geaccordeerd en hun profiel hebben ingevuld, 

kunt u de volgende gegevens exporteren: 

• Voor- en achternaam van uw contact
• Mailadres 
• Bedrijf en functie 
• Telefoonnummer 
•	 LinkedIn-profiel	
• Gegevens van bezoekers die uw brochure hebben gedownload

Bovendien kan de organisator u, indien overeengekomen, 

de volgende informatie verstrekken: 

• Bezoekersaantallen op de stand 
• Tijd doorgebracht in de stand 
• Document met de chats in uw bedrijvenchat

Congres Integrale Zorg 2022                   
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In samenwerking met letsgetdigital.com 

 

 

 

Na het evenement  
Maak een back-up van alle belangrijke gegevens  

Denk eraan vóór zaterdag 5 februari 23.59 uur een excel-
lijst met uw contacten te exporteren. Als uw contacten u 
hebben geaccordeerd en hun profiel hebben ingevuld, 
kunt u de volgende gegevens exporteren:  

• Voor- en achternaam van uw contact 
• Mailadres  
• Bedrijf en functie  
• Telefoonnummer  
• LinkedIn-profiel  
• Gegevens van bezoekers die uw brochure hebben 

gedownload 

 

Bovendien kan de organisator u, indien 
overeengekomen, de volgende informatie 
verstrekken:  

• Bezoekersaantallen op de stand  
• Tijd doorgebracht in de stand  
• Document met de chats in uw bedrijvenchat 
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Na het evenement  
Maak een back-up van alle belangrijke gegevens  

Denk eraan vóór zaterdag 5 februari 23.59 uur een excel-
lijst met uw contacten te exporteren. Als uw contacten u 
hebben geaccordeerd en hun profiel hebben ingevuld, 
kunt u de volgende gegevens exporteren:  

• Voor- en achternaam van uw contact 
• Mailadres  
• Bedrijf en functie  
• Telefoonnummer  
• LinkedIn-profiel  
• Gegevens van bezoekers die uw brochure hebben 

gedownload 

 

Bovendien kan de organisator u, indien 
overeengekomen, de volgende informatie 
verstrekken:  

• Bezoekersaantallen op de stand  
• Tijd doorgebracht in de stand  
• Document met de chats in uw bedrijvenchat 
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De zorgmarkt

Log in & begin 

De zorgmarkt begint op woensdag 2 februari 2022 en is tot en met zaterdagavond te bezoeken.  

Het congres alleen vindt plaats op woensdag 2 februari. Op vrijdag 4 februari is er een slotmanifestatie. 

Het is aan u, de exposant, om te bepalen of u live (online) aanwezig bent of dat u alleen informatie deelt 

via filmpjes en documenten. Dat laatste maakt de stand wel minder interessant.

U wilt een stand op de zorgmarkt
Waar kiest u voor: 

3. Premium
 Extra
  Presentatie geven van 50 minuten  

op woensdag 2 februari 2022
 o  Presentatie-opnamen is woensdag tot  

en met zaterdag zichtbaar via platform
 o  Link van de presentatie wordt na het 

evenement beschikbaar gesteld
 o  Sprekersinstructie verzorgd door  

onze partner Let’s Get Digital
 Logo in de sponsortegel met link
 25 toegangskaarten à € 35 

 (of combinatie ter waarde van € 875)

 1. Basis 
  Instellingen

  o Bedrijfsnaam

  o Bedrijfsvideo

  o Twee werknemers koppelen

  o Over (bedrijfsinformatie)

  Contact

  o Contactgegevens

   - Website

   - Telefoonnummer 

   - E-mailadres 

  o Social Media

   - Twitter, Facebook & Linkedin

 2. Extra
  Basis

  Branding

  o Logo uploaden

  o Kleur aanpassen

  o  Gepersonaliseerde header

  o  Persoonlijke banners  

(links en rechts van 

bedrijfsinformatie)

  o  NIBIG/CIZ2022 Voettekst 

personaliseren met eigen 

voettekst [beeldfooter]

  o Afsprakenplanner

  o PDF’s downloaden

  o Call To Action-knop

  10 Bezoekerskaarten à € 35,-

  (of combinatie ter waarde van € 350)
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EXPOSANTENPAKKET PREMIUM 
 Instellingen 
 o Pdf-brochure downloaden
 o Afspraken inplannen
 o CTA
 Contact
 Premium branding
 Presentatie
 o 45 minuten
 o Sprekersinstructie
 Vermelding op ‘Sponsortegel’
 o Logo
 o Link naar website/webshop
 Extra aandacht in nieuwsbrief CIZ2022
 25 toegangskaarten à € 35 (€ 875)
 o Of combinatie t.w.v. € 875
 o Voor medewerkers en relaties

€ 997 € 947 € 947 € 997 € 997 30%

Optioneel: 
Exposanteninformatie wordt voor u in  
uw account ingevoerd door NIBIG

€ 100 € 100 € 100 € 100 € 100

EXPOSANTENPAKKET EXTRA
 Instellingen
 Contact
 Premium branding
 10 toegangskaarten à € 35 (€ 350) 
 o Voor medewerkers en relaties

€ 547 € 497 € 497 € 520 € 547 30%

Optioneel: 
Standhoudersinformatie wordt voor u in  
uw account ingevoerd door NIBIG

€ 100 € 100 € 100 € 100 € 100

EXPOSANTENPAKKET BASIS
 Instellingen
 Contact

€ 247 € 220 € 197 € 230 € 247 30%

EXPOSANTENPAKKETTEN
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SPONSORENPAKKET PREMIUM
  Vermelding op ‘sponsortegel’ 
  o Logo 
  o Link naar website/webshop 
 Toegangskaarten 20% korting 
  o Minimaal 10 kaarten 
  o  Combinatie met en zonder 

accreditatie mogelijk 
 Presentatie  
  o 45 minuten 
  o Sprekersinstructie 
  Extra aandacht in nieuwsbrief 

CIZ2022 

vanaf vanaf vanaf vanaf vanaf 30%

SPONSORENPAKKET EXTRA 
 Vermelding op ‘sponsortegel‘
 o Logo 
 o Link naar website/webshop 
 Toegangskaarten 20% korting 
 o Minimaal 10 kaarten 
 o  Combinatie met en zonder 

accreditatie mogelijk 

vanaf

€ 430

vanaf € 

415

vanaf € 

400

vanaf 

€ 420

vanaf € 

430

30%

SPONSORENPAKKET BASIS 
 Vermelding op ‘sponsortegel’ 
 o Logo 
 o Link naar website/webshop 

€ 150 € 135 € 120 € 140 € 150 30%

 Toegangskaarten 30% korting 
 o  Minimaal bruto bedrag € 

875,- (25 kaarten à €35)
 o  Combinatie met en zonder 

accreditatie mogelijk 

SPONSORENPAKKETTEN

€ 762,50 € 747,50 € 732,50 € 752,50 € 762,50
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SPREKERSPAKKET BO/OPLEIDERS 

o Presentatie 25 minuten 
o 1 toegangskaart € 35 voor spreker 

€ 50

Bezoekerskaartenstaffel in combinatie met standhouders-, 
sponsor-, sprekerspakket 

Aantal/Kaartsoort Met accreditatie  Zonder accreditie Vroegboek-korting 
Vóór 14.12.21 

0 tm 4 € 112,50 € 35,- 15 %

5 tm 9 € 100,- € 34,- 15 %

10 tm 20 € 95,- € 33,- 15 %

20 tm 50 € 90,- € 31,- 15 %

50 of meer € 80,- € 30,- 15 %

Alle bedragen zijn exclusief btw.



WWW.CONGRESINTEGRALEZORG.NL - CONGRES@NIBIG.NL


