
 

 

 

 

1 maart 2023 

Betreft: VVIZV Sponsorformule 2023  

Beste, 

De Vlaamse Vereniging voor Intensieve Zorgen Verpleegkundigen is een vzw die al jaren wordt beheerd 

door een standvastige en ambitieuze Raad van Bestuur. De beroepsvereniging draagt 4 doelstellingen 

met daaraan onderliggende acties: 1) organiseren van erkende permanente vorming, 2) 

informatieverstrekking en -uitwisseling aan/tussen intensievezorgenverpleegkundigen, 3) stimuleren en 

ondersteunen van onderzoek voor en door intensievezorgenverpleegkundigen, 4) promoten van 

kwaliteitsnormen en behartigen van de beroepsbelangen van onze leden. In het bijzonder werd de 

afgelopen jaren ingezet op de (1) gespecialiseerde opleiding spoedgevallenzorg en intensieve zorg en 

(2) ziekenhuisnetwerken. De gespecialiseerde opleiding intensieve zorg en spoedgevallenzorg is 

sinds 2007 bekrachtigd door een wettelijk minstreel besluit. Minister H. Crevits heeft beslist om de 

financiering in 2022 te beëindigen waardoor de continuïteit en kwaliteit van de gespecialiseerde 

opleiding in gedrang komt. De Vlaamse Vereniging voor Intensieve Zorgen Verpleegkundigen (VVIZV) en 

de spoedgevallenzorg (VVVS) hebben de handen in elkaar geslagen om samen met de hogescholen 

hierover in constructief overleg te blijven. Daarnaast gingen de beroepsvereniging langs bij de 

democratische politieke partijbureaus om het financiering hiaat rond de gespecialiseerde opleidingen 

aan te kaarten en zorg terug op de politieke agenda te krijgen. Als beroepsvereniging zijn we trots op 

de reeds bereikte doelen, maar kijken vooruit om dit toekomstig verder te blijven behartigen. Het 

wettelijk kader en de grenzen van ziekenhuisnetwerken wordt steeds concreter. Ook als 

beroepsvereniging volgen we dit eveneens nauwgezet op. In de voorbije 10 jaar hebben we het aantal 

personen op het jaarcongres zien toenemen en zelf zien verdubbelen. De vereniging vertegenwoordigd 

momenteel een ledenbestand van >1350 intensieve zorg verpleegkundigen en leidinggevenden. Na 

een tijdelijke onderbreking omwille van de intensieve pandemie golf willen we terug het jaarlijks VVIZV 

congres organiseren. De beroepsvereniging wil hierop tijdig anticiperen want de VVIZV wil ook in de 

toekomst een bevlogen en ambitieuze beroepsorganisatie blijven. Concreet werd hiervoor volgende 

werkgroepen opgestart. Een ‘werkgroep jaarcongres 2023’, die alternatieve locaties onderzocht voor het 

jaarcongres. Een ‘werkgroep website – sociale media’ die de uitstraling en impact van de 

beroepsvereniging op deze kanalen kritisch bekijkt en hervormt. Het mag wel duidelijk zijn dat de 

beroepsvereniging een ambitieus werkjaar aanvat:  

In 2023 staan we voor het 38
ste

 VVIZV Jaarcongres in het Militair Hospitaal Koningin Astrid te Neder-

over-Heembeek, het grootste congres voor intensieve zorgen verpleegkundigen in Vlaanderen. We 

bieden terug een gevarieerd programma aan waarbij we ook heel veel belang hechten aan het 

organiseren van een bijzonder netwerkmoment met de bedrijfswereld. In dit kader bieden we jullie de 

mogelijkheid, naast de traditionele expositieruimte contacttijd te hebben met de intensieve zorgen 

verpleegkundige en jullie producten in de kijker te zetten.  

Door onze aanwezigheid in tal van adviesraden, alsook door onze actieve rol binnen de AUVB streven we 

doelgericht naar een verdere professionalisering van het verpleegkundig beroep, in het bijzonder 

voor intensieve zorgen. Daarenboven promoten we kwaliteitsvolle bijscholing én wetenschappelijk 

verpleegkundig onderzoek. 

Om onze kwaliteitsvolle initiatieven verder te kunnen aanbieden, zijn we afhankelijk van uw steun! Wij 

bieden u dan ook graag onze sponsorformule aan, samengesteld volgens de UNAMEC-visie met een 

maximaal commercieel voordeel voor uw bedrijf. We hopen ook dit jaar op uw steun te mogen rekenen. 

Graag breng ik de rubriek ‘Nieuws uit de industrie’ op de VVIZV website nog eens in de aandacht. Daar 

geven we ruimte aan onze sponsors om zowel nieuwe producten als vacatures in de bedrijfswereld voor 

te stellen. Uw bedrijfsevenementen en andere activiteiten kunnen als sponsors aangekondigd worden op 

onze webkalender.  
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Wij bieden u  mogelijkheden:  

Als SPONSOR bieden wij u: 

● een stand op het JCop een prominente plaats in de sponsorzaal + dranken, catering en 

afsluitende receptie twv € 90 /pp 

● de mogelijkheid uw folders te verspreiden via de congrestas 

● gratis toegang tot alle activiteiten van onze vereniging 

● Naamsvermelding op alle affiches en folders gedurende de gehele sponsor periode  

● Een link naar uw bedrijf met logo op de homepage op www.vvizv.be 

● Projectie van uw firmanaam en logo in de congreszalen tijdens de pauzes 

● gebruik van onze rubriek ‘Nieuws uit de industrie’ en de VVIZV web-kalender 

De tarieven voor deze sponsorpakketten bedragen: 

SPONSOR  € 1500 

 

Duur van de overeenkomst: 1 april 2023 – 31 maart 2024 

 

Schrijf in via het intekenformulier op www.vvizv.be/nl/sponsoring indien 

u onze vereniging wil steunen !  

Uw bijdrage kan u overmaken op BE92 0012 8708 5623 met vermelding “sponsorbijdrage 2023 - naam 

firma. Nadien ontvangt u een bevestiging en bijhorende facturatie. In het najaar ontvangt u tenslotte alle 

praktische informatie en het plan van de expositieruimte. 

We kijken er alvast naar uit om met u samen te werken! 

Met hartelijke groeten, 

Het voltallige VVIZV bestuur,  

Brecht Serraes, Voorzitter 

Tom Vanacker, ondervoorzitter 

Jolien Sels, verantwoordelijke secretariaat sponsorcontact@vvizv.be - info@vvizv.be 
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