Infectieziekten Bulletin

Aankondigingen
Vasteprik-dag
In de door de World Health Organization (WHO) gelanceerde
European Immunization Week (21 t/m 27 april) organiseert het
RIVM de Vasteprik-dag. Deze scholingsdag is voor artsen en
verpleegkundigen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en staat in het teken van
bijscholing en ontmoeting. De dag biedt een gevarieerd programma: van ontwikkelingen binnen het RVP, veiligheidsbewaking,
achtergronden over vaccinatiebezwaren tot mazelen.
De inhoud van de dag is toegespitst op de dagelijkse praktijk en
heeft een interactief karakter.

Na de lunch is er gelegenheid vragen of onderwerpen ‘uit de
praktijk’ met elkaar te bespreken. Heeft u vragen of tips, mail ze
dan vóór 12 april onder vermelding van Vasteprik-dag, uw naam,
organisatie en functie naar rvpcommunicatie@rivm.nl.
Ook is het mogelijk om een poster te presenteren. De inhoud van
de poster moet aansluiten bij de doelgroep van de Vasteprik-dag
en van toepassing zijn op de dagelijkse praktijk van het RVP.
U kunt uw poster tot 12 april aanmelden via
rvpcommunicatie@rivm.nl onder vermelding van Vasteprik-dag,
uw naam, organisatie en functie.

Wanneer:
26 april 2012
Waar:	Regardz Centrum De Eenhoorn, Amersfoort
Doelgroep:	RVP-artsen en -verpleegkundigen, organisaties Jeugd Gezondheidszorg, medisch
adviseurs RIVM, medewerkers RIVM-RCP, GGD Nederland en ActiZ. Er is beperkt
ruimte voor andere geïnteresseerden
Accreditatie:	Er is accreditatie aangevraagd bij de AbSg en het Kwaliteitsregister V&VN.
Deelnamekosten: € 60
Aanmelden:	U kunt zich tot en met 19 april aanmelden via het aanmeldingsformulier op
www.rivm.nl
Informatie:
www.rivm.nl

8e Landelijke Hepatitis Dag
Doorbraken in de opsporing en behandeling van hepatitis
Er zijn veranderingen waarneembaar op het gebied van virale
hepatitis: er is aandacht voor opsporing in doelgroepen, de
behandeling is verbeterd en er zijn nieuwe antivirale middelen. Toch
neemt de sterfte ten gevolge van chronische virale hepatitis toe. We
denken redelijk in kaart te hebben wat de risicogroepen zijn, toch is
meer dan de helft van de patiënten nog niet gediagnosticeerd en
krijgt niet de juiste zorg. Door de toename aan mogelijkheden
wordt het monitoren van de patiënt gecompliceerder. Op dit

symposium worden de nieuwste ontwikkelingen gepresenteerd en
er wordt aandacht besteedt aan de knelpunten in opsporing,
identificatie en behandeling. In de middag zijn er workshops. Het
symposium is met name bedoeld voor: maag-darm-leverartsen,
internisten-infectiologen, hepatitis- en hivverpleegkundigen, artsen
en verpleegkundigen van GGD’en, verslavingszorg, de Dienst
Justitiële Inrichtingen en alle overige geïnteresseerden.

Wanneer:
15 mei 2012
Waar: 	Regardz Centrum
De Eenhoorn, Amersfoort
Informatie en aanmelden:
www.hepatitis.nl
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Aankondigingen
6e Symposium sociaal
verpleegkundigen
infectieziektebestrijding
In elkaars keuken
Dit 6e symposium is gericht op kennis en overdracht van kennis. Zijn we op de hoogte van ontwikkelingen en de laatste stand van zaken
op het gebied van laboratoriumonderzoek? Wat doen verpleegkundigen infectieziektebestrijding op dit moment aan onderzoek, wat
zijn de (voorlopige) resultaten daarvan, en wat zijn de problemen bij het doen van onderzoek? Hoe zetten we nieuwe media in bij onze
voorlichting en kun je die ook zelf ontwikkelen? Zijn we zelf wel goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied?
Kortom: wat kunnen we van elkaar leren? Wij denken dat je dat het best doet door even over de schouder mee te kijken bij de ander en
vragen te stellen om achter de geheimen van een goed product te komen.
Wanneer:
Waar:
Accreditatie:
Deelnamekosten:
Programma en aanmelden:
Informatie:
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11 mei 2012			
RIVM, Bilthoven
is aangevraagd bij de V&VN
€ 60 voor leden van de V&VN, voor niet-leden € 100
www.rivm.nl
Ton Oomen | ton.oomen@rivm.nl | telefoon 030-274 7000

