
Adverteer in 
‘NVMBR 
Magazine’
Bereik tot 8000 Medisch 
Beeldvormings- en 
Bestralingsdeskundigen

 

Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Kijk voor meer informatie op de 
website: www.nvmbr.nl/sponsors

Wilt u uw product of dienst onder 
de aandacht brengen van Medisch 
Beeldvormings- en Bestralingsdes-
kundigen, ofwel ‘MBB’ers’? 

Adverteer dan in ‘NVMBR Magazine’, 
hét magazine van de Nederlandse 
Vereniging Medische Beeldvorming 
en Radiotherapie (NVMBR), een 
tijdschrift vol interessante informa-
tie over het beroep, de vereniging 
en het vak.

Exposities tijdens het voorjaar en in het najaar 2018;  
twee gelegenheden om in contact te komen met MBB’ers uit alle 
werkvelden in de medische beeldvorming en radiotherapie.

Beter in beeld
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Overige opties:

NVMBR Symposium Suriname en 
ABC!
Er wordt  door de NVMBR een symposium 
verzorgd voor de collega’s in Suriname en 
de ABC eilanden (Aruba, Bonaire of Curaçao). 
Gestart met dit initiatief in 2014 is het ver-
zoek wederom gekomen om een symposium 
te organiseren. 

Draagt u een ‘steuntje’ bij? Uw naam, logo en 
website zullen uiteraard op de programma 
aankondiging en andere uitingen worden 
vermeld.

Dé Dag van de Stralende Beroepen

Jaarlijks wordt wereldwijd op 8 november de 
ontdekking van röntgenstraling door W.C. 
Röntgen in 1895 en later de ontdekking van 
radioactiviteit gevierd. Het doel van de dag 
is dat de stralende beroepen meer bekend 
worden bij het grote publiek. Om bij het 
publiek en collega’s in de ziekenhuizen onder 
de aandacht te komen, wordt door de 
screeningsunit, diagnostische centra, afde-
lingen radiologie, nucleaire geneeskunde 
en radiotherapie de publiciteit gezocht, 
bijvoorbeeld door persberichten of afdelings-
activiteiten. De NVMBR verzorgt jaarlijks een 
poster voor alle organisaties. Uw bedrijfs-
naam en logo op deze poster is een sponsor-
optie.

Voor aanvullende wensen of opties kunt u 
contact opnemen met de NVMBR via 
bnc@nvmbr.nl

Plannen voor 2018 
Twee exposities; twee gelegenheden om in contact te komen met MBB’ers 
uit alle werkvelden in de medische beeldvorming en radiotherapie. 

Er zijn twee momenten per jaar waar leverancier en deelnemers van de NVMBR nascholing 
elkaar ontmoeten! Deze opzet komt voort uit ideeën die geopperd zijn tijdens de NVMBR  
‘sponsormeeting’ en de wens van de leden om tweemaal per jaar in een ledenvergadering 
de koers van de NVMBR mede te bepalen.

Expositie tijdens het voorjaar 2018
18 mei Congrescentrum 1931 te Den Bosch

Op de eerste dag van het voorjaarscongres (17 mei) wordt een ledenvergadering en een inhou-
delijk programma op het gebied van stralingsveiligheid gehouden. Op de tweede congresdag (18 
mei) zijn er inhoudelijke programma’s en vindt de expositie plaats. De lunchpauze en de koffie- 
en theepauzes zijn in de expositieruimte. De onderwerpen betreffen CT, nucleaire geneeskunde, 
management, praktijkopleiders en zorgen voor een brede publieke belangstelling van MBB’ers, 
werkzaam in de medische beeldvorming en radiotherapie.

Opbouw/afbouwtijden Vrijdag 18 mei 2018: 
07.00 – 09.00 uur opbouw   15.30 – 17.30 uur afbouw  

1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch

Oude Engelenseweg 1

5222 AA ’s-Hertogenbosch

www.1931.nl

Expositie tijdens het najaar 2018
8 november de Reehorst te Ede

Op de eerste dag zijn tegelijkertijd de Nascholing Nucleaire Geneeskunde met gemiddeld 200 
deelnemers, het Symposium MRI met gemiddeld 150 deelnemers en het Symposium Radiotherapie 
met gemiddeld 150 deelnemers. De expositie kan in de ochtend worden opgebouwd en is open 
voor de deelnemers tijdens de koffie- lunch- en theepauze. Na de theepauze kan de expositie 
worden afgebroken. Op de tweede dag vindt de ledenvergadering plaats en in de middag een 
inhoudelijk programma.

Opbouw/afbouwtijden Donderdag 8 november 2018: 
07.00 – 09.00 uur opbouw   15.30 – 17.00 uur afbouw  

Extra opbouwtijd
Eventueel is opbouwen mogelijk op woensdag 8 november 2018 tussen 18.30 – 21.00 uur. 

Mocht u daarvan gebruik willen maken, laat het dan weten via bnc@nvmbr.nl. 

De ReeHorst

Bennekomseweg 24 

6717 LM  Ede

T: 0318 750300

www.reehorst.nl



Tarieven Expositie voor- en najaar

Standruimte ca 8 m2 €   1000

• Naamsvermelding in het programma-/abstractboek

• Koffie/thee, lunch voor 2 personen

• Extra standbemensing € 30 p.p.p.d.

Standruimte ca 12 m2 €   1500

• Naamsvermelding in het programma-/abstractboek

• Koffie/thee, lunch voor 2 personen

• Extra standbemensing € 30 p.p.p.d.

Standruimte ca 16 m2 €   2000

• Naamsvermelding in het programma-/abstractboek

• Koffie/thee, lunch voor 4 personen

• Extra standbemensing € 30 p.p.p.d.

Toegangskaarten voor klanten met korting van 10% 

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De NVMBR is voor dit deel van de activiteiten BTW-plichtig

Stuur voor reservering van een standruimte het reserveringsformulier naar bnc@nvmbr.nl

Sponsering 
Tarieven expositie Voor- en najaar

Over de NVNBR

De Nederlandse Vereniging Medische Beeld-
vorming en Radiotherapie is de beroeps-
vereniging van MBB’ers (Medisch Beeldvor-
mings- en Bestralingsdeskundigen). MBB’ers 
zijn werkzaam op afdelingen radiologie, 
nucleaire geneeskunde en radiotherapie in 
de ziekenhuizen. In de eerste lijn in diagnos-
tische centra of voor het uitvoeren van het 
echografisch onderzoek. Met elkaar zorgen 
we ervoor dat het beroep goed kunnen 
uitoefenen en dat het werk interessant blijft, 
zodat we trots kunnen zijn op ons beroep.

De missie van de NVMBR luidt: de Neder-
landse Vereniging Medische Beeldvorming 
en Radiotherapie is door zijn professionele 
uitstraling, betrokkenheid en openheid; 
bekend en gerespecteerd als de organisatie 
van deskundige beroepsbeoefenaren.
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