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Deze uitnodiging is persoonlijk en dient derhalve niet te worden doorgestuurd aan collega’s. “EADO 

OP DE HEI” zal georganiseerd worden (en onder voorbehoud plaatsvinden) in lijn met het COVID-

beleid van de Nederlandse overheid als ook van Sanofi. 
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Van 21 t/m 23 april 2022 vindt het EADO congres plaats, gepland zowel live in Sevilla als virtueel. Graag willen 

wij als Sanofi hier een extra optie aan toevoegen, namelijk “EADO OP DE HEI”. 

Wil je samen met collega’s uit verschillende ziekenhuizen het digitale EADO congres programma volgen en 

bespreken? Wil je high-level ontwikkelingen volgen van andere leden van het multidisciplinaire team? Mis je 

het ook om te discussiëren en na te praten over de besproken wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen? 

Wil jij ook (twee dagen van) dit congres bijwonen in een omgeving zonder ruis van werk- en/of privézaken? 

Wij in elk geval wel, en wij zouden dit graag samen met jou willen ervaren. “EADO OP DE HEI” biedt de volgende 

voordelen: 

− Locatie: centraal in NL 

− Zekerheid van nascholing op locatie 

− Interactie met collega’s uit Nederland 

− Mogelijkheid tot het volgen van plenaire sessies, als ook individueel naar keuze 

− Programma commissie – bestaand uit twee medisch specialisten – zal het plenaire deel van het congres 

vormgeven 

− Extra geaccrediteerd wetenschappelijk programma (meer informatie volgt). 

We nodigen je graag uit voor “EADO OP DE HEI”. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus schrijf je 

snel in. Heb je interesse, meld je dan aan via het inschrijfformulier via de knop op de MySanofi portal (vorige 

pagina). Deadline voor inschrijving is 8 april a.s. 

Je dient zelf via de website van EADO zorg te dragen voor de registratie van het (virtuele) EADO congres. 

Locatie: Natuurhotel Witte Berken, Epe (onder voorbehoud van mogelijke veranderingen) 

Indicatie van de gastvrijheidskosten: ca. 300 euro p.p.  

Sanofi betaalt maximaal 500 Euro of 50% van de totale gastvrijheidskosten volgens de CGR-richtlijnen onder 

voorbehoud van verlening accreditatie voor dit evenement. Deze kosten zijn inclusief EADO congres 

inschrijfkosten, alle maaltijden en snacks. 

Wij kijken uit naar je reactie! 

 

Vriendelijke groet, namens het oncologieteam van Sanofi, 

 

Hanneke Hendriks-Pijls 

Field Product Manager  

hanneke.hendriks@sanofi.com 

 

 

Koen Belgers 

Medical Advisor  
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