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Inhoud van de cursus

deelgenomen aan het programma en de eigen kennis
van de stof kan worden getoetst. Door middel van
deze actieve participatie en frequente korte herhalingen beklijft de gegeven informatie goed. Het maximum
aantal deelnemers is 60. Tijdens verschillende sessies
wordt de groep in tweeën gesplitst, hoewel ook tijdens
sessies met de totale groep de groepsgrootte niet storend is.
De cursus is geschikt voor eerstejaars aios medische
microbiologie. Voor de meer gevorderde aios medische
microbiologie mist de cursus diepgang. Minder gangbare antibioticumklassen komen bijvoorbeeld niet aan
bod en er wordt niet ingegaan op mechanismen die ten
grondslag liggen aan resistentie. Houd er bij opgave
rekening mee dat de cursus populair is en dus vaak
snel vol zit.

De driedaagse cursus ‘Antibioticagebruik in de praktijk’
wordt georganiseerd door de afdeling Medische Microbiologie van het UMC Utrecht in samenwerking met
Maastricht UMC en vindt afwisselend in Zwolle of
Maastricht plaats.
Na een inleiding in de microbiologie en een beknopte
achtergrond van antibioticumresistentie en farmacokinetiek/-dynamiek, wisselen presentaties over de belangrijkste antibioticumklassen en meest voorkomende
infectieuze ziektebeelden plus diagnostiek zich af. Veel
aandacht wordt besteed aan de rationale achter de
keuze voor verschillende therapieën van infectieziekten. Op de laatste cursusdag worden antifungale middelen en de behandeling van schimmelinfecties besproken.
De cursus is niet specifiek gericht op aios medische
microbiologie, maar op artsen vanuit verschillende
specialismen die regelmatig antibiotica voorschrijven.
Naast de reguliere Nederlandstalige editie van de cursus werd de afgelopen vijf jaar vier maal een Engelstalige cursus in Madrid georganiseerd. De inhoud van
beide cursussen is grotendeels gelijk. Een extra onderwerp in de Madrileense cursus is de behandeling van
infecties met multiresistente micro-organismen. Daarnaast komen in deze cursus ook richtlijnen (of gewoonten) uit andere landen dan Nederland aan bod. Op dit
moment is het nog onduidelijk of de Engelstalige cursus opnieuw in deze vorm en op deze locatie zal
plaatsvinden.

Samenvattend biedt deze cursus voor de beginnende
aios medische microbiologie een gedegen basiskennis van antibiotica en infectieziekten op een heldere,
interactieve manier.
Zie http://www.antibioticacursus.nl/ en http://www.antibioticscourse.com/ voor meer informatie over respectievelijk de Nederlandstalige en de Engelstalige antibioticacursus.
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Review
De cursus geeft een helder overzicht van de belangrijkste antibioticumklassen en infectieziekten in de Nederlandse situatie. Erg prettig is dat de verschillende
presentaties, door verschillende deskundigen vanuit
de microbiologie en infectiologie gebracht, goed op elkaar aansluiten. Bij aanvang van de cursus ontvangt
elke deelnemer een stemkastje, waardoor actief kan
worden
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