UITNODIGING SYMPOSIUM
An microbial Stewardship: het geheime
wapen tegen an bio caresisten e?
Donderdag 22 juni 2017
Hotel Van der Valk, Nijverheidsweg 35, Maastricht
An bio caresisten e is wereldwijd een groot probleem en geassocieerd met een toename van
morbiditeit en mortaliteit. Een van de laatste interven es om dit probleem aan te pakken is de
introduc e van het zogenaamde ‘An microbial Stewardship’ en de daarbij behorende an bio ca‐
teams (A‐teams).
Is An microbial Stewardship nu echt het geheime wapen tegen an bio caresisten e? En zo ja, wat is dat
dan precies en hoe en waar moeten we dit dan inze en?
Is an bio caresisten e in de Nederlandse ziekenhuizen ook zo’n groot probleem en wat voor rol hebben die A‐
teams dan bij de bestrijding van dit probleem?
Van an bio caresisten e in de 1e lijn, bijvoorbeeld bij de huisarts, horen we eigenlijk niet veel. Speelt het probleem daar
ook? En hoe is de situa e in verpleeghuizen, wordt het principe van An microbial Stewardship daar ook toegepast?
Al deze vragen, waar velen van ons ook regelma g mee te maken hebben, zullen aan bod komen jdens dit MINC‐symposium
en het beloo dan ook een bijzonder interessante avond te worden, niet in het minst door de gerenommeerde sprekers.
Tot 22 juni 2017 in Maastricht!
Namens het MINC‐bestuur,
Dr. Marlies van Wolfswinkel, avondvoorzi er

Deelnamekosten (incl. welkomstbuﬀet en borrel): € 65,00.
Er geldt een gereduceerd tarief van € 45,00 voor aios, analisten en verpleegkundigen.
17.45 u. Registra e en ontvangst met welkomstbuﬀet
18.30 u. Openingswoord en introduc e door avondvoorzi er
Marlies van Wolfswinkel,Med. Microbiologie, MUMC+

Inschrijving & informa e

www.minc.eu

18.40 u. An microbial Stewardship in het ziekenhuis—Wat
hebben we de afgelopen drie jaar bereikt?
Jan Prins, Interne Geneeskunde, AMC
19.10 u. An microbial Stewardship: alleen voor ziekenhuizen
of voor iedereen?
Cees Verduin, Med. Microbiologie, Amphia Ziekenhuis
19.40 u. Pauze

Accredita e is aangevraagd
voor:

20.10 u. IMPACT‐studie: een mul center studie ter op malisa‐
e van de kwaliteit van an bio cagebruik in Neder‐
landse ziekenhuizen

Cluster ABC1 (huisartsen en
specialisten ouderengenees‐
kunde)

Marlot Kallen, Interne Geneeskunde/Infec eziekten,
AMC
20.40 u. Slotwoord met aansluitend borrel

Verenigingen:
NVMM, AbSg, NIV, NVZA, NVK,
VHIG

