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Infectieziekten Bulletin

Aankondigingen
Scholingsdag over het Rijksvaccinatieprogramma 2014

Vasteprikdag 2014
In de door de WHO gelanceerde European Immunization Week (22 t/m 26 april) organiseert het RIVM 
de jaarlijkse Vasteprikdag. De dag staat in het teken van bijscholing en ontmoeting voor artsen en 
verpleegkundigen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 
Er is een gevarieerd programma over recente gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen in het RVP. 
Over onderzoek naar de attitude ten aanzien van vaccinatie en de veiligheid van vaccinatie; over de 
mazelenepidemie en de dreiging van polio; over bijscholing naar aanleiding van praktijkgevallen en 
vaak gestelde vragen. 

Datum 24 april 2014
Locatie Regardz Meeting Center De Eenhoorn, Amersfoort
Deelnamekosten € 60 
Accreditatie Is aangevraagd bij de AbSg en het kwaliteitsregister V&VN
Programma via de website van het RIVM
Aanmelden Tot en met 18 april via de website www.rivm.nl/vasteprikdag of via het aanmeldingsformulier

8e Symposium Sociaal verpleegkundigen infectieziekten

De overdracht: Legionella en Klare Taal
Een unieke dag om kennis over te dragen die toepasbaar is in de praktijk en om ervaringen met elkaar 
te delen. In de ochtend staat het onderwerp Legionella centraal. Aan het einde van de ochtend is er 
een forumdiscussie met alle sprekers. De middag staat in het teken van het beroep van verpleegkun-
dige dat steeds populairder wordt. Er worden twee workshops over Klare Taal gegeven gericht op 
duidelijkheid over wie je bent en waar je voor staat in je beroep. Verder worden handvatten aange-
reikt om standpunten helder en begrijpelijk verwoorden. Of het nu gaat om voorlichting geven of je 
positie duidelijk maken aan je ketenpartner.

Datum 12 mei 2014
Locatie RIVM, Bilthoven
Deelnamekosten € 80 voor leden V&VN
 € 100 voor niet-leden
 € 40 voor studenten
Accreditatie Is aangevraagd bij de V&VN
Programma en aanmelden  Vanaf 1 april via de website van het RIVM

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Agenda_Items/2014/Vasteprik_dag_2014
https://fd10.formdesk.com/rivm/VastePrikdag_24_apr_2014
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Agenda_Items/2014
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