December 2017
Geachte exposant,
Naar aanleiding van uw inschrijving als exposant van de 212e NOG vergadering stuur ik u bijgaand
enige informatie over het congres 2018. Het congres vindt plaats van woensdag 21 tot en met vrijdag
23 maart 2018. Wij raden u aan de informatie zorgvuldig te lezen en door te geven aan uw stand
bouwer.
Plaats expositie:
Zoals u weet vindt de expositie plaats in het MartiniPlaza te Groningen, Leonard Springerlaan 2.
Voor de expositie maken wij gebruik van de Middenhal. De zalen die voor het wetenschappelijk
programma worden gebruikt zijn Theaterzaal , de Springerzaal en enkele kleinere ruimten ten
behoeve van cursussen e.d.
Bereikbaarheid van Martiniplaza
https://www.martiniplaza.nl/
Opbouwen / afbreken stand:
Opbouw is mogelijk vanaf maandag 19 maart vanaf 16.00 – 00.00 uur en dinsdag 20 maart 2018 van
06.00 uur tot 00.00 uur. Uw stand kan worden afgebroken op vrijdag 23 maart na afloop van het
wetenschappelijke programma. Het is uiteraard niet toegestaan tijdens de vergadering stands af te
breken en/of materialen af te voeren.
Voorzieningen exposanten:
Als exposant verplichten wij u om tijdens het congres een speciale NOG badge te dragen.
U krijgt als exposant deze speciale badges aangeboden voor 2 personen (stands tot 25 m²), voor 4
personen (stands tot 50 m²), voor 6 personen (stands tot 75 m²) en voor 8 personen (stands tot 100
m²). Mocht u voor meerdere personen badges wensen dan brengen wij u hiervoor € 35,00
per persoon, per dag in rekening. Wij verzoeken u vriendelijk uw stand bezetting per dag aan ons
door te geven.
Koffie, thee en lunches worden verstrekt aan een ieder die deze speciale NOG badge draagt (koffie,
thee en lunches worden geserveerd in de expositieruimte).
Richtlijnen expositie:
In verband met het grote aantal exposanten en de veiligheidsvoorschriften van de brandweer dient u
zich stipt te houden aan de maximale diepte en breedte en hoogte (max. 4 meter) van uw
standruimte en stand. De bouwhoogte is max. 4 meter. Bij de inrichting van uw stand dient u in
principe altijd uit te gaan van een gesloten achterzijde. Grotere – meer vrijstaande stands en
kopstands – graag zoveel mogelijk open.
Standnummers 13 en 14 staan nu met de achterzijde voor de koof. Er kan wel getakeld worden als de
objecten iets verder van de wand/koof in de stand hangen.
De achterzijde van 13 en 14 staat (met een meter er tussen) tegen een dichte ingeschoven tribune.
Het uiteindelijke ontwerp van uw stand dient u aan ondergetekende ter goedkeuring voor te leggen.

Belangrijke mededeling over de aanwezigheid van farmaceutische industrieën
In de jaarvergadering van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap wordt de industrie in de
gelegenheid gesteld bij deze vergadering aanwezig te zijn met een stand.
In het Reclamebesluit geneesmiddelen is onder andere geregeld wat wel en wat niet is toegestaan
ten aanzien van gunstbetoning voor artsen door de farmaceutische industrie.
De wet zegt dat – onder strikte voorwaarden – de farmaceutische industrie alleen reclame mag
maken voor receptgeneesmiddelen voor personen die bevoegd zijn om dergelijke geneesmiddelen
voor te schrijven. Alle andere personen (TOA’s, Orthoptisten, Optometristen, (OK)-verpleegkundigen,
doktersassistenten) worden beschouwd als ‘publiek’. De farmaceutische industrie mag geen reclame
maken voor receptgeneesmiddelen voor publiek.
Het NOG is een wetenschappelijke vereniging voor personen die beroepsmatig betrokken zijn bij
zorg, onderzoek en onderwijs ten behoeve van patiënten met oogheelkundige ziektebeelden. Dit
betekent dat ook personen die geen arts zijn de jaarvergadering kunnen bezoeken.
De aanwezigheid van artsen, niet-artsen en farmaceutische industrieën tijdens de jaarvergadering
kan het NOG ongewild in aanraking brengen met de Inspectie voor Gezondheidszorg, sectie
reclametoezicht, en daarmee in diskrediet worden gebracht. Dat willen we te allen tijde voorkomen.
Wij delen u dan ook het volgende mede.
Informatie verstrekken over receptgeneesmiddelen mag zowel aan beroepsbeoefenaren als nietberoepsbeoefenaren. Reclame voor receptgeneesmiddelen daarentegen, mag richting nietberoepsbeoefenaren niet worden gemaakt. Farmaceutische bedrijven beperken zich tot het geven
van uitsluitend algemene en objectieve informatie zodat het evenement toegankelijk is voor alle
bezoekers. Reclame voor receptgeneesmiddelen in de beursstand is toegestaan, mits deze enkel op
beroepsbeoefenaren gericht is, bijvoorbeeld in een apart gedeelte van de stand. Niet- artsen zijn
herkenbaar aan de rood/oranje kleur badge.
Het NOG meent u allen hiermee voldoende te hebben ingelicht en kan er niet voor verantwoordelijk
worden gehouden indien u geen acht slaat op deze mededeling.
Facilitaire ondersteuning standhouders:
Voor het verkrijgen van elektriciteit, meubilair, groenvoorzieningen, audio- visuele middelen en alle
verdere wensen ten behoeve van uw stand, dient u gebruik te maken van de Bano Rentalshop, de
link is opgenomen in het exposantenhandboek. Alle informatie voor exposanten vindt u ook op de
website www.congresdienst.nl
Let vooral op de uiterste besteldatum!
Overige voorwaarden:
MartiniPlaza beschikt niet over opslagruimten voor goederen van standhouders. Exposanten zijn zelf
verantwoordelijk voor het opbouwen van hun stands en het neerzetten van materialen. MartiniPlaza
en het NOG kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer materialen beschadigd raken of
worden ontvreemd, of wanneer een exposant anderszins schade oploopt.
Het serveren van dranken en/of etenswaren vanuit de stand is slechts in overleg met MartiniPlaza
toegestaan tegen een vergoeding per dag. Meer informatie vindt u t.z.t. in het exposantenhandboek.
De congresorganisatie behoudt zich het recht voor een standruimte te annuleren en te gebruiken
voor andere doeleinden wanneer door een standhouder op 15 maart 2018 niet is voldaan aan de
financiële verplichting.
Informatie:
Voor alle praktische vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Hennink

Tel.
(024) – 3249044
Mob. 06 52 345 845
E-mail: jolanda@oogheelkunde.org
Met vriendelijke groet,
Jolanda Hennink
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
Van Trieststraat 1 e
6512 CW Nijmegen

