
UITNODIGING MINC- SYMPOSIUM 

“ Antibiotica in Zuid-Limburg: Wie doet  

   wat om resistentie te voorkomen?” 

Donderdag 26 september 2019 

NH-Hotel, Forum 110 te Maastricht  (tegenover Noord-ingang MUMC+) 

 

17.45 uur   Registratie en ontvangst met welkomstbuffet 

18.30 uur    Openingswoord en introductie door avondvoorzitter 
          Prof. Dr. Paul Savelkoul, Medische Microbiologie,  
  MUMC+ 

18.40 uur    “Surveillance en stewardship buiten het ziekenhuis” 
  Dr. Casper den Heijer, arts-infectieziekten, GGD-ZL  

19.10 uur  “Antimicrobiële resistentie meting met NGS: waar is  
   het reservoir?” 
  Dr. Lieke van Alphen, medisch moleculair  
   microbioloog, Medische Microbiologie, MUMC+ 

19.40 uur    Pauze 

20.10 uur    “Een foute reactie: hoe ontstaat allergie?” 
  Dr. Chris Nieuwhof, internist-allergoloog/immunoloog,  
   Interne geneeskunde, MUMC+ 

20.40 uur    “Huisartsen en antibiotica allergie” 
  Eefje de Bont, Huisarts en post-doc onderzoeker  
   huisartsgeneeskunde CAPHRI, Universiteit Maastricht 

21.10 uur    Slotwoord door avondvoorzitter Prof. Dr. Paul Savelkoul 

21.15 uur Borrel 

 

Accreditatie is aangevraagd 

voor: NVMM, AbSg, NIV, VHIG 

en Cluster ABC1 (huisartsen en 

specialisten ouderengenees-

kunde),  

Voor elke overige  

beroepsgroep is het mogelijk 

op individuele basis  

accreditatiepunten aan te  

vragen !  

 

“Antibiotica resistentie en stewardship” een actueel onderwerp met niet alleen een regionale insteek, 

maar ook een onderwerp dat op verschillende zorgprofessionals van toepassing is.  Iedereen is  

inmiddels op de hoogte van de toename van antibiotica resistentie wereldwijd.  Vele aspecten spelen 

een rol bij deze toename. Wij willen dit MINC-symposium vanuit een aantal specifieke invalshoeken 

laten zien hoe de  professionals in deze regio hiermee omgaan. Termen als antibiotic stewardship,  

resistentiegenen detectie en hoe behandeling en allergie worden benaderd, zullen deze MINC-avond 

voorbij komen.  

Wij hopen hiermee een aantal onderwerpen gekozen te hebben die de problematiek van antibiotica 

resistentie en het voorschrijven van antibiotica in een breder daglicht stellen.  

Het wordt wederom een boeiende avond en wij heten u van harte welkom op 26 september 2019! 

Namens het MINC bestuur, 
Prof. Dr. Paul Savelkoul 

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. 

Nascholing symposia 

Inschrijving & informatie 

www.minc.eu  


