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Infectieziekten Bulletin

Aankondigingen
Congressen en symposia

Bachelor- en Mastersymposium Microbiologie

Symposium Infectieziekten Amsterdam (XVI) 
 
Casusbesprekingen infectieziekten met relevantie voor de dagelijkse praktijk

Op donderdag 10 november 2011 organiseren de NVvM en NVMM, 
ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de NVvM, een 
symposium speciaal van en voor studenten Microbiologie in het 
Academie gebouw te Utrecht. Zowel master- als bachelorstuden-
ten, HLO en universitair, worden hiervoor van harte uitgenodigd. 
Via presentaties en posters kan  een goed en gevarieerd beeld 

verkregen worden van de verschillende microbiologische 
onderzoeksmogelijkheden in Nederland en daarbuiten. Daarnaast 
kunnen studenten en docenten  ideeën uitwisselen en nuttige 
contacten leggen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de 
website van de sectie Onderwijs van de NVvM:  
www.nvvmonderwijs.nl

Op donderdag 15 december 2011 organiseert de afdeling 
Infectieziekten, deel uitmakend van het Centrum voor Infectie en 
Immuniteit Amsterdam (CINIMA), voor het 16de achtereenvol-
gende jaar een symposium Infectieziekten.
Aan de hand van ziektegeschiedenissen worden onderwerpen 
behandeld met grote relevantie voor de dagelijkse praktijk. Na 
presentatie van de casus wordt langs elektronische weg (stem-

kastjes) uw mening gevraagd; vervolgens wordt meer informatie 
over het ziektebeeld gegeven. Hierna is er tijd voor discussie.
Aan de orde komen algemene infectieziekten, klinische manifesta-
ties en diagnostiek van een aantal virus infecties, reizigers-
geneeskunde, HIVgerelateerde problematiek, beeldvormende 
diagnostiek bij infecties en het Rijksvaccinatieprogramma. We 
sluiten traditiegetrouw af met een infectieziektequiz. 

Datum 15 december 2011 

Locatie Academisch Medisch Centrum Amsterdam, collegezaal 5

Doelgroep  Internisten (- infectiologen), medisch microbiologen, kinderartsen en assistenten in 
opleiding voor deze specialismen

Accreditatie     Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 6 punten, Nederlandse Vereniging voor 
Medische Microbiologie (NVMM) met 6 punten. Accreditatie is aangevraagd bij de 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Informatie en aanmelden www.amc.nl/congres

Datum 10 november 2011

Locatie Academiegebouw Utrecht

Doelgroep studenten Microbiologie

Informatie en aanmelden www.nvvm-online.nl

http://www.nvvmonderwijs.nl
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Omgevingsgerelateerde Infecties

Datum 9 december 2011 

Locatie Kasteel Hoensbroek

Accreditatie  Voor de diverse doelgroepen is accreditatie aangevraagd. 
 De NVMM heeft het sympsium geaccrediteerd 
 voor 4 punten 

Doelgroep  Artsen-microbiologen, GGD-artsen infectieziekten, 
 specialisten Ouderengeneeskunde, overige medisch 
specialisten en arts-assistenten, huisartsen 

Informatie en aanmelden www.atriummc.nl

Aankondigingen
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LCI-richtlijn
Wijzigingen meldingsplicht 

Per 1 oktober is de meldingsplicht conform de Wet publieke 
gezondheid voor Nieuwe influenza A(H1N1) 2009. Ook de 
meldingsplicht voor virale haemorragische koorts en aviaire 
influenza is aangepast.  

Vorig jaar is duidelijk geworden dat het Nieuwe influenzavirus type 
A-subtype (H1N1) 2009  niet significant verschilt ten opzichte van 
andere humane griepvirussen die in het griepseizoen voorkomen. 
Een meldingsplicht voor alleen A(H1N1) 2009 geeft een vertekend 
beeld dat niet overeenkomt met de werkelijke ziektelast door de 
griep tijdens een regulier griepseizoen. Om deze reden is de 
melding van Nieuwe influenza A(H1N1)2009 vervallen.
 
Virale haemorragische koorts (voorheen een B1-ziekte) is verheven 

tot A-ziekte. Dit betekent dat de behandelaar een vermoeden van 
haemorragische koorts bij een patiënt direct telefonisch moet 
melden aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Voor de 
meldingsplichtige ziekten uit groep A zijn ook wettelijke maatre-
gelen mogelijk ten aanzien van mensen die contact hebben gehad 
met de patiënt (zoals temperatuurmonitoring en verbod om 
Nederland te verlaten). 

Tenslotte is er een meldingsplicht (B1-ziekte) ingesteld voor 
humane infecties ten gevolge van alle typen influenzavirus met 
een dierlijke oorsprong (nu alleen aviaire influenza).  
 
Meer informatie, waaronder een overzicht van alle meldingsplich-
tige ziekten, kunt u vinden op
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/M/
Meldingsplicht_infectieziekten

http://www.atriummc.nl

