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3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON END OF 

LIFE LAW, ETHICS, POLICY, AND PRACTICE  
 MARCH 7-9, 2019 - GHENT, BELGIUM  

 

 OVERZICHT SPONSORFORMULES  
 

OVER ICEL: INTERNATIONAL CONFERENCE ON END OF LIFE LAW, ETHICS, POLICY, AND 

PRACTICE  

ICEL is een multidisciplinaire, multisectorale en internationale conferentie die zich richt tot professionals in 
wetgeving, zorgverlening, filosofie, bio-ethiek, beleid rond palliatieve zorg en het levenseinde. Drie dagen lang 
zullen toonaangevende experten over de hele wereld zich in Het Pand in Gent buigen over de meest prangende 

kwesties. Geen onderwerp wordt uit de weg gegaan, van het stoppen of niet starten van mogelijk 
levensverlengende behandelingen over palliatieve sedatie tot medische hulp bij zelfdoding en euthanasie. 

ICEL3 zal van donderdag 7 tot en met zaterdag 9 maart 2019 doorgaan in Het Pand in Gent. We verwachten 200 
deelnemers.   
 

WETENSCHAPPELIJK COMITE 

 Chair: Kenneth Chambaere, End-of-Life Care Research Group UGent & VUB, België 
 Co-Chair: Luc Deliens, End-of-Life Care Research Group UGent & VUB, België 

 

 Joachim Cohen, End-of-Life Care Research Group VUB & UGent, België 
 James Downar, Sinai Health System and University Health Network, Toronto, Canada 
 Jocelyn Downie, Dalhousie Health Law Institute, Dalhousie University, Canada 
 Constance MacIntosh, Dalhousie Health Law Institute, Dalhousie University, Canada 
 Freddy Mortier, Bioethics Institute Ghent, Ghent University, België 
 Bregje Onwuteaka-Philipsen, Amsterdam Public Health Research Institute, VUmc, Nederland 

 Hans van Delden, Julius Center for Health Sciences and Primary Care, UMC Utrecht, Nederland 

 Agnes van der Heide, Dept of Public Health, Erasmus MC, Nederland 
 Thierry Vansweevelt, Faculty of Law, University of Antwerp, België 
 Ben White, Australian Centre for Health Law Research, Queensland University of Technology, Australië 
 Lindy Willmott, Australian Centre for Health Law Research, Queensland University of Technology, Australië 

 

SPONSORING OPENINGSESSIE CONGRES 
Het congres start op donderdagochtend, maar aangezien de meeste deelnemers de avond voordien reeds zullen 

aankomen, bieden wij de mogelijkheid om een gesponsorde openingssessie te organiseren, op een locatie naar 

keuze in de Gentse binnenstad. 

VOORDELEN VOOR DE SPONSORS 

 Locatie vrij te kiezen in binnenstad Gent 

 Mogelijkheid voor sponsor tot vrije invulling 
van de avond, bijv. met debat, workshop of 
symposium 

 Administratieve en praktische ondersteuning 
bij de organisatie (bijv. catering, vastleggen 
gewenste locatie) 

 5 gratis registraties voor het volledige congres 
 Logo en naam organisatie in het 

programmaboekje 
 

 

Data & tijden 
6 maart 19:30-21:00 
 
Prijs 

te bespreken 
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SPONSORING LUNCH & RECEPTIE 

Wij bieden de mogelijkheid om onze lunches of de receptie te sponsoren.  

VOORDELEN VOOR DE SPONSORS 

 Lokaalhuur kapittelzaal inbegrepen 
 2 gratis registraties 
 Logo en naam organisatie in het programmaboekje 
 Op de cateringtafels staande A4 banner met logo en naam organisatie 
 Vermelding tijdens plenaire: deze lunch/ receptie wordt aangeboden door ‘naam van uw organisatie’ 

 

LUNCH 

Data & tijden 
7 maart 2019 12:00-13:00 
8 maart 2019 12:00-13:00 
9 maart 2019 12:30-13:30 
 

RECEPTIE 

Data & tijden 
7 maart 2019 18:00-19:00 
 

Richtprijs  
€5000/lunch 

Richtprijs 
€5000 

 

CONGRES STAND 

Tijdens het congres kunnen maximaal 6 organisaties een beursstand plaatsen in de zaal waar alle lunches en de 

receptie zullen doorgaan. 

VOORDELEN VOOR DE SPONSORS 

 3 dagen zichtbaarheid in de kapittelzaal van Het Pand in Gent 
 2 gratis registraties 
 Logo en naam organisatie in het programmaboekje 
 Tafel (1.80 bij 0.6 meter) en 2 stoelen inbegrepen in de prijs 

Prijs 

€500/stand 

 

SPONSOR GADGETS 

Tijdens het congres zullen verschillende gadgets worden aangeboden. Het is mogelijk gepersonaliseerde gadgets 

te laten maken of uw eigen gadgets toe te voegen. 

PENNEN  

VOORDELEN VOOR DE SPONSORS 

 Het sponsorlogo verschijnt prominent op de 
pen 

 Het is ook mogelijk al bestaande pennen van 
uw organisatie toe te voegen 

 De pen wordt deel van het congrestasje en 
wordt aan alle deelnemers uitgedeeld bij de 
registratie 

 Het logo van de organisatie zal in het 
programmaboekje verschijnen 

 

Richtprijs 
 €500: 200 pennen laten maken met het logo 

van uw organisatie door organisatie ICEL3  
 €200: toevoeging van eigen bestaande pennen 

(200 stuks)  
 

NOTITIEBLOKJES  

VOORDELEN VOOR DE SPONSORS 

 Het sponsorlogo verschijnt prominent op het 

notitieblokje 
 Het is ook mogelijk al bestaande notitieblokjes 

van uw organisatie toe te voegen 
 De notitieblokjes worden deel van de 

congrestasjes en worden aan alle deelnemers 
uitgedeeld bij de registratie 

 Het logo van de organisatie zal in het 

programmaboekje verschijnen 

Richtprijs 

 €500: 200 A5 notitieblokjes laten maken met 
het logo van uw organisatie door organisatie 
ICEL3  

 €500: toevoeging van eigen bestaande 
notitieblokjes (200 stuks)  
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CONGRESTASSEN  

VOORDELEN VOOR DE SPONSORS 

 Het sponsorlogo verschijnt prominent op de 

congrestas 

 Het is ook mogelijk al bestaande 
congrestassen van uw organisatie toe te 
voegen 

 De congrestassen worden uitgedeeld bij de 
registratie op 7 maart in de ochtend 

 Het logo van de organisatie zal in het 
programmaboekje verschijnen 

 

Richtprijs 
 €1000: 200 congrestasjes laten maken met 

het logo van uw organisatie door organisatie 

ICEL3  
 €600: toevoeging van eigen bestaande 

congrestasjes (200 stuks) 
 

ABSTRACTS OP USB STICKS  
VOORDELEN VOOR DE SPONSORS 

 Het sponsorlogo verschijnt prominent op de 
usb stick met abstractfile 

 Advertentie is ook mogelijk op de opening 
pagina van de abstractfile 

 De USB-stick zal apart overhandigd worden bij 
de registratietafel door gastvrouw/heer vanuit 
de congresorganisatie aan alle deelnemers 

(ongeveer 200) 

 Het logo van de organisatie zal in het 
programmaboekje verschijnen 

 

Richtprijs 
€2000 
 

 

ADVERTENTIE MOGELIJKHEDEN 

MAILING 1 MAAND VOOR HET CONGRES 

1 maand op voorhand zal een mailing gebeuren naar alle geregistreerde deelnemers. 

De mail zal kleine thumbnail icoontjes bevatten aan de onderkant van de mailing gelinkt aan urls van de 

sponsororganisatie. Projectie tijdens het congres en vermelding van het logo in het programmaboekje. 

Specificaties en richtprijs 

 155*155 pixels png of jpeg bestand 
 er is plaats voor meerdere logo toevoegingen aan de mail, dus meerdere organisaties 

 €200/logo 
 Het logo van de organisatie zal in het programmaboekje verschijnen 

 

MAILING 1 WEEK VOOR HET CONGRES 

1 week op voorhand zal een mailing gebeuren naar alle geregistreerde deelnemers. 

De mail zal kleine thumbnail icoontjes bevatten aan de onderkant van de mailing gelinkt aan urls van de 

sponsororganisatie. Projectie tijdens het congres en vermelding van het logo in het programmaboekje. 

Specificaties en richtprijs 

 155*155 pixels png of jpeg bestand 
 er is plaats voor meerdere logo toevoegingen aan de mail, dus meerdere organisaties 
 €300/logo 
 Het logo van de organisatie zal in het programmaboekje verschijnen 

CONTACT 

Geïnteresseerd, vragen of andere ideeën met betrekking tot de sponsoring van ICEL3? U kunt u altijd contact met 

ons opnemen via onderstaande gegevens.

Benjamin Werrebrouck 

[E] benjamin.werrebrouck@vub.be 

Tel: +32 2 477 49 45 

Geertje van Duijnhoven 

[E] geertje.vanduynhoven@uzgent.be 

[T] +32 9 332 07 76/ +32 2 477 49 32 

[M] +32 478 96 91 15 

Universiteit Gent, campus UZ Gent 

Gebouw K3, 6e verdieping 

Corneel Heymanslaan 10 

9000 Gent 

mailto:benjamin.werrebrouck@vub.be
mailto:geertje.vanduynhoven@uzgent.be

