
HOE OVERLEVEN WE EEN VAN DE   
GROOTSTE BEDREIGINGEN VAN 
 GEZONDHEID EN  VOEDSELVEILIGHEID?

DE LANDELIJKE CURSUS  
MICROBIËLE RESISTENTIE

23 november 2017  •  13.00 - 17.00 uur 
Bacteriën e.a. micro-organismen 
Kosten: € 100,-

30 november 2017  •  13.00 - 17.00 uur
Antibiotica e.a. antimicrobiële middelen 
Kosten: € 100,-

07 december 2017  •  13.00 - 17.00 uur
Antibioticaresistentie e.a. resistenties 
Kosten: € 100,-

De kosten van de gehele cursus bedragen  
€ 250,-. Genoemde bedragen zijn excl. BTW.

De cursus wordt gegeven in opleidings-
centrum ‘De Twee Marken’ in Maarn:
Trompplein 5
3951 CR Maarn
(gemeente Utrechtse Heuvelrug)

De Twee Marken ligt op 5 minuten lopen 
van het NS station Maarn. 

Nadere informatie en aanmelden:  
www.amr-insights.eu/cursussen 

Microbiële resistentie, ook wel AMR, is een snelgroeiend, mondiaal 
probleem. Nu al overlijden jaarlijks wereldwijd 700.000 mensen aan 
de gevolgen. In Europa gaat het  jaarlijks om 25.000 sterfgevallen en 
 bedragen de kosten inmiddels € 1.5 miljard per jaar. 

Resistentie is een collectief probleem waar steeds meer 
 professionals in de sectoren Gezondheid, Voeding én Milieu mee 
te maken hebben. Voor professionals die zich in korte tijd willen 
 verdiepen in resistentie organiseren we: 

LANDELIJKE CURSUS MICROBIËLE RESISTENTIE OP 
23, 30 NOVEMBER EN 7 DECEMBER A.S.

PRAKTISCHE INFORMATIE
MIJN VISIE OP 
BACTERIEN, 
 ANTIBIOTICA EN  
RESISTENTIE 

U KUNT ZICH NU AANMELDEN VIA WWW.AMR-INSIGHTS.EU/CURSUSSEN 

Overlijden in 2050 jaarlijks 10.000.000 mensen door resistentie? Bron: Review on Antimicrobial Resistance (2016)

Dr Maarten B.M. van Dongen, 
initiatiefnemer AMR Insights: 
“ Professionals bewust maken van 
hun bijdrage aan de  oplossing van 
resistentie en   ondersteunen met 
 informatie en kennis”

http://www.amr-insights.eu/cursussen 
http://www.amr-insights.eu/cursussen 


DEZE CURSUS 
Deze cursus is voor professionals, in sectoren als  Gezondheid, 
Voeding en Milieu, die op het werk te maken hebben met 
 antibioticumresistentie. Voor professionals die zich in korte 
tijd willen verdiepen in het resistentieprobleem. Een speciale 
 vooropleiding is niet nodig. U bent welkom als u meer wilt weten. 
De cursus bestaat uit drie modules: 

MODULE 1: BACTERIËN DE BAAS?
• Wat is de basiskennis die iedere professional moet weten?
• Hoe houdt je bacteriën in toom?
• Hoe ga je om met industriële ketens en sectoren? 
• Wat zijn actuele inzichten waar ik nu mee aan de slag kan?

MODULE 2: ANTIBIOTICA TOT LUST (EN NIET TOT LAST)?
• Wat je echt moet weten over antibiotica en andere middelen
• Hoe antibiotica zich gedragen én misdragen in mens, dier en milieu 
• Waarom nieuwe antibiotica én alternatieven hard nodig blijven
• Hoe vullen we de pijplijn van nieuwe antibiotica?

MODULE 3: RESISTENTIE ALS UITDAGING?
• Wat zijn de ‘basics’ van resistentie die iedere professional moet weten
• Wat de gevolgen van resistentie kunnen zijn in 2050
• Resistentie in de hand houden een illusie?
• Wat ik als professional kan doen tegen resistentie

WAAROM DEZE CURSUS VOLGEN
• U gaat met een andere blik naar resistentie kijken
• U wordt u bewust van uw bijdrage aan de oplossing van resistentie 
• U gaat de samenhang zien tussen uw sector en andere sectoren
• U zet opgedane kennis direct in bij tegengaan van resistentie

Contact 
Dr Maarten B.M. van Dongen

AMR Insights
E: info@amr-insights.eu

T: +31 6 51 55 80 68

LANDELIJKE CURSUS  
MICROBIËLE RESISTENTIE 
OP 23, 30 NOVEMBER EN  
7 DECEMBER A.S.

TROTSE PARTNERS

U KUNT ZICH NU AANMELDEN VIA
WWW.AMR-INSIGHTS.EU/CURSUSSEN 

De cursus is tot stand gekomen in samenspraak met onder meer ZLTO, COV, NZO, NEPLUVI en 
 AVINED. AMR Insights is een initiatief van InnoTact Consulting.  InnoTact is ingeschreven bij 
de  Kamer van Koophandel onder nummer 57963177.

http://www.amr-insights.eu/cursussen 

