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ISCOMS 2022
Van 8 tot en met 10 juni 2022 zal de 29ste editie van het International
Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). ISCOMS is het grootste en
meest toonaangevende (bio)medische studentencongres
van de wereld, georganiseerd voor en door studenten.

Ambitieuze (bio)medische
studenten en recent
afgestudeerden
Jaarlijks bezoeken maar liefst 800
deelnemers uit 60 verschillende
landen het congres, waarmee
ISCOMS een ontmoetingsplek is voor
studenten van over de hele wereld.
Elk jaar weer zijn deze studenten
onder de indruk van wat ISCOMS en
het UMCG ze te bieden hebben.

Medisch specialisten en andere
werknemers van het UMCG
Niet alleen studenten en recent
afgestudeerden bezoeken ISCOMS.
Nieuwsgierige medisch
specialisten en andere werknemers
van het UMCG nemen graag een
kijkje op ons congres. Zij komen
in contact met bedrijven en deelnemers via de stands gevestigd in
de openbare en centrale hal in het
UMCG.
Hoogleraren, wetenschappers en
andere geïnteresseerden
Tijdens ISCOMS geven én bezoeken zij presentaties, lezingen en/of
workshops.

‘’I think that what makes ISCOMS different from other congresses, is that it is organized
by students. Students know what students want. It is very well organized. All the people
involved in the organization are on top of their game.’’
Nad’a Majerníková, presenting participant
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Gerenommeerde sprekers
en toplocatie
Keynote lectures & workshops
Jaarlijks komen er gerenommeerde
sprekers naar ISCOMS. Aankomend
jaar verwelkomt ISCOMS
Nobelprijswinnaar prof. Dr. Bruce
Beutler, prof. Dr. Jeffrey Friedman,
prof. Dr. Roel Nusse, prof. Dr.
Hanneke Schuitemaker en Prof. Dr.
Karl Deisselroth. Om het programma af te wisselen zijn er ook
interactieve workshops om aan deel
te nemen.
Wetenschappelijk onderzoek
ISCOMS biedt een platform voor
studenten om hun innovatieve
onderzoek te presenteren. Jaarlijks
presenteren 350 deelnemers hun
wetenschappelijke onderzoek door
middel van plenaire, orale of poster
sessies.

UMCG
Het UMCG is een van de grootste
ziekenhuizen in Nederland waar
dagelijks veel studenten, patiënten,
bezoekers, artsen en onderzoekers
rondlopen. De Fonteinpatio, de
centrale plek in het UMCG, is de
perfecte locatie voor uw bedrijf
om zich te profileren door bijvoorbeeld het plaatsen van een stand.
Natuurlijk zijn er in overleg altijd
andere innovatieve invullingen
mogelijk. Verder is de Blauwe Zaal
de perfecte plek om de sessies van
ISCOMS te volgen.
Focus
In 2022 zal ISCOMS een congres dag
wijden aan het thema ‘Personalized
Medicine’. Wellicht is dit dé
mogelijkheid voor uw bedrijf om
een workshop te verzorgen rondom
dit thema.
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Meer dan alleen een congres
Visie
Het International Student
Congress Of (bio)Medical Sciences
wil zich nóg verder ontwikkelen
als een vooraanstaand forum
voor wereldwijde uitwisseling
van studentonderzoek op alle
(bio)medische vakgebieden. Het
congres wordt elk jaar
volwassener en professioneler.
Onze positieve ervaring met een
digitaal congres afgelopen jaar
heeft onze nieuwsgierigheid
gewekt naar de mogelijkheid
van een hybride congres. Op
deze manier kan ISCOMS nog
inclusiever worden en een
breder publiek enthousiasmeren
voor het doen van onderzoek.

ISCOMS is meer dan een plek
waar alleen kennis wordt
uitgewisseld. Mensen van over
de hele wereld, van student tot
hoogleraar, komen naar
Groningen om hier met peers
te socializen en te netwerken.
Tijdens het Scientific
Programme krijgen deelnemers
via keynote-lectures, workshops
en presentaties de mogelijkheid
om hun medische kennis te
verbreden, in de avond zorgt het
Social Programme voor
gezelligheid en ontspanning.

Prof Mario R. Capecchi MD PhD geeft een keynote lezing op ISCOMS 2019
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Wat maakt ISCOMS zo
interessant voor u?
Of u nu als bedrijf uw product
meer zichtbaarheid wilt geven in
het UMCG, de arts van de
toekomst wilt enthousiasmeren
voor uw specialisme of op zoek
bent naar gedreven studenten die
vooraanstaand onderzoek doen in
een bepaald vakgebied, ISCOMS
heeft het! Er zijn weinig
evenementen waar het publiek zo
breed is als bij ons. Het congres
biedt verschillende mogelijkheden om uw product of boodschap bij de juiste personen te
brengen. Elk bedrijf is uniek en
hiermee ook de wensen die uw
bedrijf heeft en misschien
obstakels waar uw bedrijf
tegenaan loopt, daarom licht ik
graag de verschillende
mogelijkheden toe in een
persoonlijk gesprek. Om u toch
alvast een beeld te geven staan
hieronder een aantal opties.
Corporate Member Meeting
De Corporate Member Meeting
(CMM) is de uitgelezen kans voor
u om in contact te komen met
UMCG officials. Het team van
twee Michelinsterren restaurant

‘‘De Groene Lantaarn’’ zal een
volledig verzorgd arrangement
serveren waarbij u de mogelijkheid
krijgt om uw product of idee te
bespreken. Dit unieke evenement
geeft u de kans om aan tafel te
zitten met de meest invloedrijke
UMCG-werknemers.
Workshops
De deelnemers van ISCOMS zijn de
meest enthousiaste en fanatieke
studenten van over de hele wereld.
Deze studenten staan te springen
om hun handen uit de mouwen te
steken bij interactieve workshops
die uw bedrijf zou kunnen
verzorgen! Op deze manier staat
u face-to-face met de meest
gedreven artsen en
onderzoekers van de toekomst.
Expositie van uw product
Midden in het UMCG uw product in de schijnwerpers.
Nieuwsgierige studenten,
medici en hoogleraren lopen
geheid langs. Uw enthousiasme zal
ervoor zorgen dat ze uw product
niet snel zullen vergeten.
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*bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW
**ISCOMS Supporter pakket alleen voor sponsors 2021
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Comité van Aanbeveling

Keynote sprekers ‘11-’21

Prof. Cees Th. Smit Sibinga MD
PhD
WHO Expert comité voor
Bloedtransfusie, Groningen

Professor Sir Peter J. Ratcliffe
Nobelprijswinnaar 2019

Prof. Elmer Sterken PhD
Rector Magnificus, Rijksuniversiteit Groningen
Jeffrey M. Drazen MD
Editor-in-chief, The New England Journal of Medicine
Prof. Jouke de Vries PhD
Voorzitter van het College van
Bestuur, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. Marian Joëls PhD
Decaan, Universitair Medisch
Centrum Groningen
René F.J. Paas MA
Commissaris van de Koning,
Groningen

Prof. Ben L. Feringa PhD
Nobelprijswinnaar 2016
Prof. Stefan W. Hell PhD
Nobelprijswinnaar 2014
Prof. Ada E. Yonath PhD
Nobelprijswinnaar 2009
Prof. Harald zur Hausen MD
PhD
Nobelprijswinnaar 2008
Prof. Martin Chalfie PhD
Nobelprijswinnaar 2008
Prof. Mario R. Capecchi PhD
Nobelprijswinnaar 2007
Prof. J. Robin Warren
Nobelprijswinnaar 2005

Prof. Wim van Saarloos PhD
President, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
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