
UITNODIGING SYMPOSIUM 

“De pastinaak, schorseneren en  

  postelein van de infectieziekten” 

Donderdag 20 juni 2019 

Hotel Van der Valk, Nijverheidsweg 35 te Maastricht 

 

Deelnamekosten (inclusief welkomstbuffet en borrel): € 65,00. 

Er geldt een gereduceerd tarief van € 45,00 voor aios, verpleegkundigen, deskundigen infectie- 

preventie en analisten. Studenten betalen bij vermelding van hun studenten ID € 10,00. Zie de website. 

 

17.45 uur   Registratie en ontvangst met welkomstbuffet 

18.30 uur    Openingswoord en introductie door avondvoorzitter 
          Astrid Oude Lashof, Infectieziekten/Medische Microbiologie,  
  MUMC+ 

18.40 uur    “Hantavirus” 
  Marco Goeijenbier, Infectieziekten/onderzoeker, 
  Erasmus MC  

19.10 uur  “Geen echte coccen: Echinococcen infecties” 
  Joke van der Giessen, Zoönose /Omgevings  
  Microbiologie, RIVM 

19.40 uur    Pauze 

20.10 uur    “Ziekte van Whipple” 
  Paul Savelkoul, Medische Microbiologie, MUMC+ 

20.40 uur    “Inheemse TBE” 
  Vishal Hira, Medische Microbiologie, Groene Hart Ziekenhuis 

21.10 uur    Slotwoord door avondvoorzitter Astrid Oude Lashof 

21.15 uur Borrel 

Inschrijving & informatie 

www.minc.eu 

 

Accreditatie is aangevraagd 

voor:  

Cluster ABC1  

(huisartsen en specialisten  

ouderengeneeskunde) 

Verenigingen: 

NVMM, AbSg, NIV, VHIG 

 

Het muizenvirus, een lintworm of een tekenvirus; zeldzame ziektes die de media halen en vaak 
voor opschudding zorgen. De spreekuren kunnen vol lopen met bezorgde patiënten die de  
klachten van deze ziektes denken te herkennen bij zichzelf. De klimaatverandering, toename van 
import en verbetering van diagnostiek leiden waarschijnlijk tot meer diagnoses van deze -  
vooralsnog - weinig voorkomende ziektes. Tijdens dit tweede MINC-symposium van 2019 worden 
we geïnformeerd over wanneer en op basis van welke klachten diagnostiek ingezet kan of moet 
worden. In het bijzonder over welk onderzoek er nodig is voor een juiste diagnose, maar ook of 
er behandeling mogelijk is.  

Samen met u en de experts die ons zullen bijscholen op het gebied van deze krenten uit de pap, 
wordt het weer een boeiende en inspirerende avond.  

Ik wil u graag van harte uitnodigen op 20 juni 2019! 

Namens het MINC bestuur, 

Dr. Astrid Oude Lashof 


