
 

 

UITNODIGING 
 

3de wetenschappelijke vergadering van de 
werkgroep Neonatale Infectiologie 

 
PREDICTIE, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 

VAN NEONATALE INFECTIES 
 
Datum: donderdag 17 maart 2022 
Locatie: Haaienzaal & EAUditorium 

Diergaarde Blijdorp,  
Blijdorplaan 8, 3041 JG Rotterdam 

 
Introductie 

Met genoegen nodigen wij u uit voor de derde 
wetenschappelijke vergadering van de landelijke werkgroep 
Neonatale Infectiologie (sectie Neonatologie, NVK).  

Tijdens dit symposium zal in het ochtendprogramma de 
predictie van early-onset en nosocomiale infecties worden 

besproken. Daarnaast zal de 
mogelijkheid van de behandeling 
van neonatale infecties met orale 
antibiotica onder de aandacht 
worden gebracht. De rol van het 

microbioom en de invloed van antibiotica hierop mag zeker 
niet ontbreken.  

Het middagprogramma zal beginnen met een voordracht in 
relatie tot het dierenrijk geheel passend bij deze locatie. 
Verder komt de vaccinatierespons bij prematuren aan bod. 
Ook de impact van COVID-19 op neonaten zal worden 
belicht. De dag wordt afgesloten met een uitdagende quiz. 

Wij verheugen ons erop u te mogen begroeten. 
 
Het organisatiecomité 
 
Doelgroep 
Kinderartsen, arts-microbiologen, arts-assistenten, 
verpleegkundig specialisten/physician assistants. 
 
Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd bij NVK, NVMM, VSR en 
NAPA. 
 

Programma 
 
09:30 Ontvangst 
 
10:00 Opening/programma 
 Dr. R.F. Kornelisse 
 
Voorzitter ochtend: ------- 
 Predictie en behandeling van neonatale sepsis  
10:05 De early-onset sepsis calculator. 
 Prof. Dr. F.B. Plötz 
10:30 Effectiviteit en veiligheid van intraveneuze en orale 

antibiotica switch bij neonaten met een 
waarschijnlijke bacteriële infectie. 
Drs. F.M. Keij 

10:55 eDoctor - predictie en detectie van nosocomiale 
infecties op de NICU 

 Dr. H.R. Taal en Drs. T.A.J. Antonius 
11:30 A healthy microbiome, a joy forever? 

Dr. T.G.J. de Meij 
  
12:00 Lunch/bezoek dierentuin 

 
Voorzitter middag: ------ 

Specials 
14:00 Dierenrijk volgt 
 Dierenarts volgt 
14:30 Vaccinatieresponsen bij prematuren 
 Dr. N. van der Maas 
 
15:00 Pauze 
 
15:30 COVID-19 in de neonatale periode. 
 Dr. A.C.T.M. Vossen 
 
16:00 Quiz 
 Drs. E.J. d’Haens, Dr. M.A.C. Hemels  
 
16:30 Afsluiting 
 Dr. R.F. Kornelisse 
 

Inschrijving en kosten 
Via de website www.neonataleinfectieziekten.nl  
ontvangt u na inschrijving een deelname bevestiging met 
daarbij een betalingsbewijs. Met het betalingsbewijs heeft u 
toegang tot Diergaarde Blijdorp, koffie/thee en een lunch. 
De registratiekosten bedragen €175 voor medisch specialisten 
en €125 voor arts-assistenten, verpleegkundig specialisten, 
physician assistants. 
 
Annulering 
U kunt uw deelname tot 14 dagen voor de bijeenkomst 
kosteloos annuleren. Dit kan uitsluitend per email. Bij 
annulering van inschrijvingen binnen 14 dagen voor de 
bijeenkomst blijft de betalingsverplichting in stand.  
Restitutie zal plaatsvinden als vanwege COVID-19 deze 
wetenschappelijke vergadering geen doorgang kan hebben. 
 
Contactgegevens/Inlichtingen 
Email: secretariaat@neonataleinfectieziekten.nl 
 
Sprekerslijst 
- Drs. T.A.J. (Tim) Antonius, kinderarts-neonatoloog, Radboudumc, 

Nijmegen 
- Drs. E.J. (Esther) d’Haens, kinderarts-neonatoloog, Isala Klinieken, 

Zwolle 
- Dr. M.A.C. (Marieke) Hemels, kinderarts-neonatoloog, Isala 

Klinieken, Zwolle 
- Drs. F.M. (Fleur) de Keij, arts-onderzoeker, Franciscus & Erasmus 

MC-Sophia, Rotterdam 
- Dr. R.F. (René) Kornelisse, kinderarts-neonatoloog, Erasmus MC – 

Sophia, Rotterdam 
- Dr. N. (Nicoline) van der Maas, arts Maatschappij & Gezondheid, 

Medisch adviseur vaccinaties en screening RIVM-DVP Zuid en 
Noord-Oost, Bilthoven 

- Dr. T.G.J. (Tim) de Meij, kinderarts-MDL, Amsterdam UMC, 
Amsterdam 

- Prof. Dr. F.B.(Frans)  Plotz, kinderarts, Tergooi & Amsterdam 
UMC 

- Dr. H.R.(Rob) Taal, kinderarts-neonatoloog, Erasmus MC-Sophia, 
Rotterdam 

- Dr. A.C.T.M. (Ann) Vossen, arts- microbioloog, LUMC, Leiden 


