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Symposium Antibioticaresistentie en 
infectiepreventie in verpleeghuizen

Het RIVM organiseert dit najaar vanwege het 5-jarig bestaan van 
het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (www.
sniv.nl), een symposium waarbij ingegaan wordt op de problemen 
rond antibioticaresistentie en infectiepreventie in verpleeghuizen. 
De sprekers behandelen enerzijds de theoretische invalshoek als 
ook de dagelijkse praktijk rond antibioticaresistentie, antibiotica-
gebruik en infectiepreventie. 
De dag bestaat uit een ochtend- en middag programma. Wij 
nodigen u van harte uit het symposium te bezoeken!

Datum 31 oktober 2013
 Locatie  Regardz Meeting Center De Eenhoorn, Amersfoort 

(tegenover NS-station)
 Doelgroep  professionals infectieziektebestrijding, met name 

specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig 
specialisten, artsen infectieziektebestrijding, 
artsen-microbiologen, deskundigen infectiepre-
ventie en kaderhuisartsen ouderengeneeskunde 
en artsen in opleiding zijn 

 Kosten € 55 
 Aanmelden  Tot 18 oktober 2013 op www.sniv.nl/

symposium2013
 Accreditatie:  aangevraagd bij Verenso, V&VN&VS, AbSg, 

NVMM, VHIG

Programma
08.45 Registratie
09.00 - 9.30  Ontvangst en registratie 

Voorzitter ochtend programma: Jan Kluytmans

9.30-9.45 Opening | Sabine de Greeff en Ellen Stobberingh
9.45-10.15  Uitbraken van MRSA spa T1081 in verpleeghuizen 

| Paul Gruteke en Peter Molenaar
10.15-10.45  Resistentieontwikkeling in verpleeghuizen |  

Ellen Stobberingh en Wieke Altorf-van der Kuil

10.45-11.15 Pauze 

11.15-11.45  Antibioticagebruik in verpleeghuizen:  
rationeel of niet?| Laura van Buul en Cees 
Hertogh

11.45-12.15  Lessen uit de Europese HALT studie en uit 
onderzoek in Belgische woonzorgcentra |  
Béatrice Jans 

12.15-12.30  Discussie n.a.v. ochtendprogramma | onder 
leiding van Jan Kluytmans

12.30-13.30  Lunch

Voorzitter middag programma: Cees Hertogh 

13.30-14.00  Prevalentie registratie: meten is weten |  
Ine Cox en Emma Smid 

14.00-14.30  Van incidentieregistratie in www.sniv.nl tot actie! 
| Astrid Beckers en Marie-José Veldman

14.30-15.00 Innovatie en infectiepreventie | Tensen en Nolte 
15.00-15.15  Pauze + zaal gereed maken voor paneldiscussie
15.15-16.00  Afsluitende panel discussie | onder leiding van 

Andreas Voss
16.00 – 17.00  Tekenen voor accreditatie en borrel 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anja Haenen van het RIVM-Centrum 
infectieziektebestrijding(CIb)
Telefoon: 030-274 43 33 /22 33
e-mail: sniv@rivm.nl

http://www.sniv.nl
http://www.sniv.nl
http://www.sniv.nl
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RVP-onderzoeksdag RIVM
Het RIVM organiseert op woensdag 13 november a.s. voor derde keer de jaarlijkse RVP-onderzoeksdag. Deze dag is primair gericht op 
onderzoekers van instituten en universiteiten die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van vaccins, vaccinatie en het 
vaccinatieprogramma. Ook artsen betrokken bij het Rijksvaccinatieprogramma zijn welkom.
Het thema dit jaar is Correlates of Protection, facts and fiction. Dit onderwerp staat centraal in het ochtendprogramma. In het middag-
programma worden resultaten van RIVM-onderzoeken naar evaluatie van het RVP, naar nieuwe vaccins en naar mogelijke wijzigingen 
van het vaccinatieprogramma gepresenteerd. Ook hierbij zullen Correlates of Protection aan de orde komen.

Datum 13 november 2013
Tijd 9.30-17.00 uur 
Locatie RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Bilthoven.
Aanmelden via www.rivm.nl/agenda

Symposium Antibiotica, alleen als het 
moet 

 
Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) heeft 18 november uitgeroepen tot de Europese Antibioticadag. Op 
deze dag besteden vele lidstaten in de Europese Unie aandacht aan het verantwoord gebruik van antibiotica. Wereldwijd worden steeds 
meer bacteriën resistent waardoor effectieve behandeling van infecties moeilijker wordt. Dit heeft een grote gevolgen voor de genees-
kunde van mens en dier. 

Met het programma van deze dag willen we laten zien dat preventie van antibioticaresistentie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
van de humane en de veterinaire gezondheidszorg. Dit bereiken we door het uitwisselen van informatie over initiatieven in de humane 
en veterinaire gezondheidszorg en bruggen te slaan naar elkaars werkveld. 

Op deze Europese Antibioticadag presenteren prominente sprekers uit het humane en veterinaire veld samen een afwisselend program-
ma over nieuwe initiatieven om verantwoord antibioticagebruik te stimuleren en zo de werkzaamheid van antibiotica te behouden. 

Datum  18 november 2013
Locatie  Het Vechthuis, Jagerskade 13 – 15 3552 TL Utrecht, www.vechthuis.nl
Doelgroep  professionals binnen de humane en veterinaire gezondheidszorg: artsen, dierenartsen, apothekers, microbiologen, 

verpleegkundigen, paraveterinairen, erfbetreders , hygienisten, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden.
Deelnamekosten  De kosten voor dit symposium zijn € 65, =
Aanmelding www.rivm.nl/agenda 
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