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Vaccinology Masterclass vrijdag 9 september 2011

Dit jaar wordt de Vaccinology Masterclass voor de 5de keer 
georganiseerd. In het programma zullen huidige ontwikkelingen 
centraal staan, maar ook wat u de komende jaren mag verwach-
ten aan nieuwe vaccins en welke gezondheidsbescherming deze 
bieden aan kinderen. De Masterclass beoogt een verdieping van 
uw kennis te geven. De  wetenschappelijke onderbouwing en de 
overwegingen om een vaccin op te nemen in een publiek 
programma worden hierbij behandeld. 

Datum: vrijdag 9 september 2011
Lokatie: Regardz de Mariënhof in Amersfoort
Doelgroep: jeugdartsen en andere professionals betrokken bij  
 de uitvoer van het RVP

Meer informatie: www.postgrade.nl 

ESCAIDE 2011

A conference organised by ECDC
Stockholm, 6  - 8 November 2011

 
The 2011 programme is currently being developed, and includes 
planned keynote sessions on the following topics:
•		 Enhancing	health	and	health	equality	through	vaccination		
 programmes.
•		 The	Hospital	as	an	infectious	disease	amplifier	
•		 Parasitic	infections	of	increasing	relevance	for	Europe	
•		 Infectious	disease	control	in	complex	emergency	situations	
 
Further details, including dates for abstract submission and  
conference registration instructions will soon follow.
All ESCAIDE information can be found on the website: 
www.escaide.eu 

Diversen

Successen van preventie 1970-2010
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de afdeling 
Maatschappelijke gezondheidszorg van het ErasmusMC is onder 
redactie van Johan Mackenbach een documentaire en boek over 
de successen van preventie gepubliceerd. Naast preventie van 
ziekten rond zwangerschap en kinderleeftijd door middel van o.a. 
hielprikscreening, vaccinaties en preventie van wiegendood, is er 

ook aandacht voor andere terreinen van preventie als leefwijze, 
ongevalletsel of preventieve medische interventies. 
Meer informatie en bestellen (link: http://www.erasmuspubli-
shing.nl/ep/Book.jsp?id_book=207)
ISBN 978 90 5235 207 7 

Polio, een ziekte om nooit te vergeten
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de (post)polio 
werkgroep heeft de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) een 
boek uitgegeven: Polio een ziekte om nooit te vergeten. 
Naast veel ervaringsverhalen wordt door Frans Nollet, revalidatie-
arts ingegaan op het postpoliosyndroom. Dit betreft het jaren na 
het doormaken van polio opnieuw achteruitgaan in spierfunctie 
door geleidelijk verlies van zenuwtakjes die spiervezels prikkelen. 
Net als voor acute polio is revalidatie de enige behandeling. De 
geschiedenis van polio in Nederland tussen 1906 en 1957 wordt 
vanuit het RIVM beschreven door Hans van Vliet. 

Meer informatie en bestellen (link http://www.vsn.nl/nieuws/
nieuws.php?nieuws_id=2077

Winnaar Petra Meerburgprijs
Karlijn Hoondert en Judith Oostendorp hebben de Petra 
Meerburgprijs 2011 gewonnen met het leerboek Verpleegkunde in 
de openbare gezondheidszorg. Een historisch boek met passie, 
inspiratie en professionalisering van en voor (toekomstige) 
verpleegkundigen in de openbare gezondheidszorg.


