
UITNODIGING MINC- SYMPOSIUM 

“ Is een beetje vies gezond?” 

Donderdag 28 november 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 
          Dr. Carel Thijs, Epidemiologie & Public Health, UM 

18.40 uur    “Immunologie voor dummies: immuunsysteem de basis  
   (i.c. tolerantie)” 
  Dr. Wilfred Germeraad, Immunologie, UM  

19.10 uur  “Invloed van infecties op het ontstaan van astma” 
  Prof. Dr. Edward Dompeling, Kindergeneeskunde/ 
   Kinderlongziekten, MUMC+ 

19.40 uur    Pauze 

20.10 uur    “Effect van microbioom op ontstaan allergie” 
  Dr. John Penders, Medische Microbiologie, MUMC+ 

20.40 uur    “Hoe schoon is schoon binnen het ziekenhuis?” 
  Dr. Annet Troelstra, Medische Microbiologie, UMC Utrecht 

21.10 uur    Slotwoord door avondvoorzitter Dr. Carel Thijs 

21.15 uur Borrel 

 

Accreditatie is aangevraagd 

voor: NVMM, AbSg, NIV, 

V&VN, VHIG en Cluster ABC1 

(huisartsen en specialisten 

ouderengeneeskunde),  

Voor elke overige  

beroepsgroep is het mogelijk 

op individuele basis  

accreditatiepunten aan te  

vragen ! 

 

De hygiënehypothese uit de jaren 90 veronderstelde, dat de toename van allergie en astma een gevolg 

was van een afnemende infectiedruk door afnemende gezinsgrootte, toenemend antibioticagebruik en 

vaccinaties. In de jaren daarna kwam steeds meer nadruk te liggen op de rol van micro-organismen in 

de darm en de omgeving (de ‘old friends’ hypothese). Het immuunsysteem moet balanceren tussen 

verdediging tegen aanvallen van ziekteverwekkers en tolerantie van goedaardige micro-organismen 

zoals commensalen. Hoe leert ons immuunsysteem dat? De eerste spreker legt ons de basis uit en de 

volgende sprekers gaan in op de rol van microbiële blootstellingen bij het ontstaan van ziekten zoals 

astma en allergie. De laatste spreker neemt ons mee naar de ziekenhuisomgeving. Samen hopen we 

een veelzijdig beeld te geven van de balans tussen schoon en vies, voor zover het de gezondheid  

betreft. 

Het wordt wederom een boeiende avond en wij heten u van harte welkom op 28 november 2019! 

Mede namens het MINC bestuur, 
Dr. Carel Thijs (avondvoorzitter) 

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  


