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Dit jaar gaat de Transmissiedag Infectieziekten over de praktische meerwaarde van 
typering voor de bestrijding van infectieziekten. De afgelopen jaren is typeren van 
micro-organismen steeds laagdrempeliger geworden. Typeren van micro-organismen 
levert veel informatie op die onder meer gebruikt kan worden voor bronopsporing, 
evaluatie van bestrijdingsprogramma, het in kaart brengen van clusters en weten-
schappelijk onderzoek. 
We beginnen de dag met enkele presentaties over typeringen van verschillende 
micro-organismen, welke worden toegelicht aan de hand van een GGD-praktijkcasus. 
‘s Middags gaan we met elkaar in debat naar aanleiding van stellingen die passen 
binnen het thema. Ook is het weer mogelijk een poster over infectieziekteonderzoek 
binnen de openbare gezondheidszorg te presenteren. De dag wordt afgesloten met 
een actueel onderwerp.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn! 

Locatie
Regardz Meeting Center Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort 
(tegenover het NS station Amersfoort). De locatie heeft een eigen parkeergelegenheid.  
U betaalt hiervoor € 14,50 per dag.

Doelgroep
De Transmissiedag Infectieziekten is bedoeld voor GGD-artsen en -verpleegkundigen,  
artsen microbiologen, hygiënisten en andere professionals in de infectieziektebestrijding. 
Ook studenten zijn van harte welkom.

Deelnamekosten
De kosten voor dit symposium zijn € 100,00.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden t/m vrijdag 14 maart 2014 via het aanmeldingsformulier  
of via de website: www.rivm.nl/Transmissiedag

Postercarrousel
U kunt op de Transmissiedag Infectieziekten een poster presenteren. Hiervoor kunt u  
een abstract van uw poster (maximaal 250 woorden in Word) t/m vrijdag 28 februari 2014 
insturen naar gonnie.de.rooij@rivm.nl. Een selectie van posters wordt tijdens de  
‘Postercarrousel’ plenair gepresenteerd. De voorbereidingscommissie beoordeelt welke 
posters hiervoor in aanmerking komen. Als u een poster aanmeldt, verwachten wij van u 
dat u tijdens de pauzes aanwezig bent om de poster toe lichten. 

https://fd10.formdesk.com/rivm/Transmissiedag_18_maart_2014
http://www.rivm.nl/Transmissiedag
mailto:gonnie.de.rooij@rivm.nl


Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij NVMM, AbSg, VHIG en V&VN.
Na afloop van het symposium kunt u de presentielijst voor accreditatie ondertekenen.

Programma 24e Transmissiedag infectieziekten  -  18 maart 2014

Dagvoorziter: Jelle Doosje

08:30 Ontvangst deelnemers

09:30 - 10:00  Opening | Jaap van Dissel

10:00 - 10:30  De houdbaarheid van hepatitis A sequentieanalyse | Mariska Petrignani en
 Harry Vennema 

10:30 - 11:00  Amsterdam 1081, postcode of spa-type? | Peter Molenaar en Leo Schouls 

11:00 - 11:30 Pauze

11:30 - 12:00 Uitbraak van groep A streptokokken bij patiënten met wondzorg thuis |  
 Kyra Heijman en Vishal Hira 

12:00 - 12:30 Postercarrousel 

12:30 - 13:30 Lunch en mogelijkheid om posters te bezichtigen

13:30 - 15:00 ‘Wat voor type bent u?’ | Debat met deelnemers naar aanleiding van stellingen
 
15:00 - 15:30 Pauze 

15:30 - 16:30 Mazelen-epidemie anno 2013: bedreiging voor de volksgezondheid of een
 kans voor de wetenschap? | Nynke Nutma en Susan Hahné 

16:30 - 17:30 Napraten
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Affiliaties en titels sprekers
- Prof.dr. Jaap van Dissel, directeur 

RIVM-Centrum Infectieziekte bestrijding 

en internist en infectioloog LUMC Leiden

- Mw. Drs. M.W.F. Petrignani, arts M&G 

infectieziektebestrijding en onderzoeker, 

GGD Haaglanden en GGD 

Rotterdam-Rijnmond

- Dr. H. Vennema, onderzoeker, RIVM

- P.M. Molenaar, deskundige infectie-

preventie en verpleegkundige,  

GGD Amsterdam en Landelijk Centrum 

Hygiëne en Veiligheid (LCHV)

- Dr. L.M. Schouls, senior onderzoeker, 

moleculair microbioloog, RIVM

- Mw. Drs. K.C.M.T. Heijman, arts infectie -

 ziektebestrijding, GGD Zuid Limburg

- Dr. V. Hira, arts-microbioloog i.o, 

Academische Ziekenhuis Maastricht 

- Mw. N. Nutma, arts infectieziekte- 

bestrijding i.o., GGD Gelderland-Zuid

- Mw. Dr. S.J.M. Hahné, senior onderzoeker 

BMR en hepatitis B, RIVM

Organisatie en informatie
Dit symposium is voorbereid door:
- Ciska Schets, RIVM
- Corien Swaan, RIVM
- Dorothé Baayen, GGD Amsterdam / 

V&VN
- Ellen Stobberingh, RIVM
- Gonnie de Rooij, RIVM
- Hella Smit, RIVM
- Henriëtte ter Waarbeek, GGD Zuid 

Limburg
- Koen Hulshof, GGD regio Utrecht
- Paul Bijkerk, RIVM
- Ton Oomen, RIVM

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:  
Gonnie de Rooij, RIVM-Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb)  
telefoon: 030 – 274 22 40
e-mail: gonnie.de.rooij@rivm.nl


