
“De European Union of Geriatric Medicine Society 
(EUGMS) is een Europese organisatie waarbij de 
wetenschappelijke geriatrieverenigingen uit alle EU-

landen zijn aangesloten, waaronder de NVKG”, vertelt 
Jaap Krulder, werkzaam als geriater bij het Vlietland Zie-
kenhuis. “De vereniging heeft als doel om zaken zoals (na)
scholing te standaardiseren en het niveau van landen naar 
elkaar toe te laten groeien. Zo is Nederland bijvoorbeeld 
koploper op het gebied van geriatrie.” 

Kennisuitwisseling
Het EUGMS-jaarcongres is voor de vereniging een 
belangrijke tool om kennis uit te wisselen. Elk jaar wordt de 
locatie van het congres bij voorkeur afwisselend in Noord- 
of Zuid-Europa georganiseerd. De NVKG wilde het con-
gres in 2013 al naar Nederland halen. Congress care, in het 
bezit van het keurmerk Erkend Congresbedrijf en IAPCO 
gecertificeerd, was destijds bij de bid-procedure betrok-
ken. “Ons bedrijf mag elk jaar de Geriatriedagen voor de 
NVKG verzorgen”, vertelt directeur Rob Zikkenheimer. 
“Dit nationale congres was voor de NVKG een mooie 
opstap om het internationale congres naar Nederland te 
halen. Omdat wij hiermee in de loop der jaren veel erva-
ring bij andere organisaties hebben opgedaan, mochten wij 
een bijdrage leveren.” 
Het congres van 2012 had echter in België plaatsgevon-
den, waardoor de Nederlandse geriaters nog even moes-
ten wachten. Na een succesvolle bid-procedure kregen 
zij alsnog de organisatie van het EUGMS-congres 2014 
toegewezen. Rotterdam was toen al als locatie gekozen. 
“Rotterdam heeft een internationale uitstraling en een 
prachtige skyline”, zegt Ellis Erren, projectmanager bij 
Congress Care. “Bovendien biedt de gemeente ook een 
stimuleringsfonds dat we konden inzetten om mensen uit 
minder bedeelde landen te laten deelnemen.” “Vervolgens 
was de keuze voor een congres met 2.000 deelnemers 

60   MeetingMagazine.nl   

Elk jaar komen de leden van de Nederlandse 
Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 
samen tijdens de Geriatriedagen. Het 30-jarig 
bestaan in 2013 vormde voor de vereniging 
een mooie aangelegenheid om een gooi te 
doen naar de organisatie van het jaarcongres 
van de EUGMS. Deze poging slaagde, waardoor 
de tiende editie van het EUGMS-congres in 
2014 uiteindelijk in Rotterdam plaatsvond. De 
verschillende organisatiecomités onder leiding 
van congresvoorzitter Jaap Krulder werden 
ondersteund door PCO-bureau Congress Care.

‘Een mooie uitdaging’



eenvoudig. De Doelen bood voldoende ruimte en zalen en 
ligt bovendien vlakbij het station en diverse hotels”, aldus 
Zikkenheimer. Ook De Doelen is een gecertificeerde loca-
tie en heeft vijf vergaderhamers in haar bezit. 

Faciliterende partner 
De organisatie van de EUGMS 2014 was zeer complex. 
Krulder moest als voorzitter van de steering commit-
tee het evenwicht bewaren tussen de verlangens van de 
EUGMS en de voorstellen die de local organizing com-
mitee en de scientific commitee, waar onder andere leden 
van de NVKG zitting in hadden, op tafel legden. Gelukkig 
nam Congress Care als faciliterende partner een aantal 
omvangrijke taken van de comités uit handen, zoals het 
samenstellen van het draaiboek en het programmaboek, het 
afhandelen van de sponsorcontracten en de contacten met 
de locatie. Via de door Congress Care ontwikkelde website 
konden de deelnemers zich aanmelden voor het congres en 
desgewenst een hotelovernachting boeken en dienden spre-
kers hun voorstellen voor symposia en lezingen in. 

Geïntegreerd congres
Na een omvangrijke voorbereidingstijd en vele vergade-
ringen vond het EUGMS-congres plaats van 17 tot en met 
19 september, met als thema ‘Crossing Borders’. Op de 17e 
vond de openingsdag plaats waarbij onder andere Wim 
Kok en André Kuijpers als sprekers aanwezig waren. Dag 

twee en drie stonden in het teken van het wetenschappelijke 
programma met diverse lezingen en symposia. “Met 12 
parallelle bijeenkomsten per dag hebben we uiteindelijk alle 
zalen van De Doelen gebruikt”, vertelt Erren. “Daarnaast 
vond op dag drie onder andere het najaarscongres van de 
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie 
(NVFG) plaats. De avond van dag twee was gereserveerd 
voor diner en jubileum feest voor alle deelnemers. Ook 
was het wetenschappelijke onderdeel van de Nederlandse 
Geriatriedagen geïntegreerd, dat verrassend genoeg ook 
zeer goed werd bezocht door de internationale deelnemers.” 
Dit overvolle programma en alle andere informatie was 
door de congresdeelnemers steeds te raadplegen via de door 
Congress Care ontwikkelde mobiele app.

Krulder kijkt zeer tevreden terug op het congres. “De reac-
ties waren overwegend positief. Ik ben erg blij dat Congress 
Care zoveel werk uit handen heeft kunnen nemen. Ook 
hun flexibele houding was prettig én noodzakelijk, aange-
zien het inhoudelijke gedeelte en het programma vanuit 
EUGMS tussentijds een paar keer moesten worden bijge-
steld.” “Congressen met een complexe organisatie zoals 
deze vormen altijd een mooie uitdaging. Dan is de voldoe-
ning des te hoger als je opdrachtgever tevreden is”, aldus 
Zikkenheimer. 
www.congresscare.com - www.vergaderhamer.nl
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