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11e Nederlandstalige Tuberculose Dia-
gnostiek Dagen - 16 & 17 mei 2019

Het thema:
 Tuberculose: “Back to the Basics”

Na 10 geslaagde Nederlandstalige Tuberculose Dia-
gnostiek Dagen op diverse bijzondere locaties in Ne-
derland en België, wordt de elfde cursus gehouden in
congrescentrum Kontakt der Kontinenten te Soester-
berg.

Nieuwe ontwikkelingen in de tuberculosediagnostiek
worden gepresenteerd vanuit een multidisciplinair per-
spectief, met ook dit jaar enige internationale input.
Vanwege enkele internationale sprekers zal Engels de
voertaal zijn voor een deel van het programma.

De cursus is bedoeld voor alle professionals die zich
met de diagnostiek van en de zorg voor tuberculosepa-
tiënten bezighouden, zoals artsen-microbioloog,
medisch-moleculair microbiologen, internist-
infectiologen, longartsen, tuberculoseartsen, sociaal-
verpleegkundigen, microbiologisch analisten en dok-
tersassistenten.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

Laboratoriumdiagnostiek

GeneXpert Ultra en ´Next Generation Diagnostics´
Tuberculosediagnostiek bij kinderen
Recente innovaties in tuberculosediagnostiek
Whole genome sequencing

Kliniek

Tuberculosecasuïstiek uit Antwerpen
De waarde van een tertiair behandelcentrum voor
tuberculose in België

Public health en epidemiologie

De WHO End TB targets
´Incipient´ tuberculose: screening en behandeling

Sociaalverpleegkundige activiteiten
Het perspectief van de patiënt

Praktische informatie
Inschrijven kan via de website: https://www6.eras-
musmc.nl/memi/actualiteiten/ntdd2019/
Daar is tevens het programma te downloaden.

Locatie
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20
3769 AS Soesterberg

De mogelijkheid bestaat om op deze prachtige locatie
te overnachten en/of te dineren. Hiervoor zijn diverse
een- of meerdaagse arrangementen beschikbaar. 

Organiserend comité
Marleen Bakker, Arnold Herrewegh, Rob van Hest,
Bert Mulder, Karin Rebel, Dick van
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Soolingen, Adri van der Zanden.

 

 

4e Serologiecursus - 15 t/m 17 mei 2019

De vierde landelijke serologiecursus wordt georgani-
seerd door de stichting Serology Education.

Het programma omvat de thema’s:

laboratoriumzaken
serologie bij zwangeren
immuungecompromitteerde patiënten
reizigers
serologie bij specifieke infecties.

Voor wie
De cursus is gericht op aios medische microbiologie en
artsen-microbioloog, maar ook (toekomstig) internist-
infectiologen, kinderinfectiologen, medisch moleculair
microbiologen en klinisch chemici zijn van harte wel-
kom.

Locatie
De cursus zal wederom plaatsvinden in Casa 400 in
Amsterdam, vlakbij treinstation Amsterdam Amstel.

De cursus is geaccrediteerd door onder andere de
NVMM (totaal 17 punten).

Voor het programma en inschrijven, verwijzen we u
naar de website: www.aanmelder.nl/serologiecur-
sus2019
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