u kunt ook faxen naar
073 690 14 17

algemene info
Datum
Locatie
		
		

Dinsdag 18 november 2008, 13.00 uur
Grand Hotel Karel V
Geertebolwerk 1
3511 XA Utrecht

Congress Care
Antwoordnummer 11068
5200 VC ‘s-Hertogenbosch

Bereikbaarheid	Het Hotel Karel V is gesitueerd in het centrum van
Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
Er zijn diverse parkeergarages in de nabije omgeving.

Europese Antibioticadag

Frankeren niet nodig

uitnodiging

Voor wie?

Inschrijven

•  Beleidsmakers
•  Landelijke medische- en paramedische
vakverenigingen
•  Patiëntenorganisaties
•  Zorgverzekeraars
•  Wetenschapsjournalisten
 kunt kostenloos inschrijven online via de congresU
kalender op www.congresscare.com, of gebruikmaken
van de aangehechte antwoordkaart (faxen of per post).
Deelnemers die vóór vrijdag 14 november 2008 inschrijven, ontvangen een bevestiging met routebeschrijving.

Dinsdag 18 november 2008
13.00 - 17.00 uur

Symposiumsecretariaat
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
Fax 073 690 14 17
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Populairwetenschappelijk

Symposium
Grand Hotel Karel V

Utrecht

inleiding

programma

antwoordkaart
Europese Antibioticadag
18 november 2008

Nederland is één van de koplopers in Europa wat betreft het
terughoudend gebruik van antibiotica. De ontwikkeling van
resistentie, die met antibioticagebruik samenhangt, doet zich om
die reden slechts beperkt voor. En dat willen we graag zo houden!
Toch neemt ook het antibioticagebruik in Nederland enigszins toe
en zien we een toename in resistentie tegen bepaalde antibiotica
die we liever niet zien.

Voorzitter

13.45-14.15 Gebruik van antibiotica in Nederland
	Margreet Filius, ziekenhuisapotheker

Voornaam

Het Europese Centrum voor de preventie en bestrijding van
infectieziekten (het ECDC) in Stockholm heeft een Europese dag in
het leven geroepen om het publiek beter op de hoogte te brengen
hoe we verantwoord met antibiotica om kunnen gaan en wat de
mogelijke negatieve gevolgen zijn als we dat niet doen. Dit jaar
vindt deze Antibioticadag plaats op 18 november. Ook Nederland
geeft gehoor aan de oproep van het ECDC activiteiten te organiseren in het kader van het onderwerp antibiotica.
We nodigen u van harte uit voor een populairwetenschappelijk
symposium op dinsdagmiddag 18 november a.s. u of uw organisatie zijn bij uitstek geschikte intermediairs om de juiste boodschap
over goed antibioticagebruik naar het Nederlandse publiek uit te
dragen. Wij zullen op deze dag onder andere de Toolkit Antibiotica
lanceren, een uitgebreide set voorlichtingsmaterialen die vrijelijk
voor iedereen beschikbaar is. Deze toolkit is ontwikkeld door het
Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

14.15-14.45 Resistentieontwikkeling in Nederland
Mieke Hoogkamp-Korstanje, arts-microbioloog

Achternaam

Hierbij treft u het programma aan. Ik hoop van harte dat ik u op
18 november in Utrecht mag begroeten.

Prof. dr. John Degener
Voorzitter van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)

J.E. Degener, voorzitter Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

13.00-13.30 Ontvangst met broodje
13.30-13.45 Welkom

U kunt ook online inschrijven via de congreskalender op
www.congresscare.com

14.45-15.15 (Inter)nationale ontwikkelingen en beleid
	Roel Coutinho, directeur Centrum Infectieziektebestrijding RIVM
15.15-15.45 Tijd om vragen te stellen aan de sprekers

Organisatie

15.45-16.00 Presentatie Toolkit Antibioticaresistentie
Aura Timen, Centrum Infectieziektebestrijding RIVM
16.00-17.00 Borrel

Afdeling

Het programma is tot stand gekomen door samenwerking tussen RIVM en SWAB

voorzitter / sprekers
Prof. dr. R.A. Coutinho
Directeur Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM
Prof. dr. J.E. Degener
   Voorzitter Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)
Hoogleraar Medische Microbiologie, UMC Groningen
Dr. P.M.G. Filius
   Ziekenhuisapotheker en wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
Prof. dr. J.A.A. Hoogkamp-Korstanje
   Arts-microbioloog, projectleider “Surveillance van Antimicrobiële
Resistentie in Nederland”
Drs. A. Timen
   Plaatsvervangend hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding
Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM
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