S TIC H TING W ERKG RO EP
ANTIBIO TIC ABEL EID
A L G E M E N E I N F O R M AT I E
ACCREDITATIE
Voor beide programma onderdelen is accreditatie aangevraagd bij:
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
- Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
- Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
- Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
LOCATIE
Media Plaza Congrescentrum (onderdeel Jaarbeurs),
Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht, T: 030 295 58 81
Het congrescentrum is perfect te bereiken met het OV (loopafstand Utrecht CS).
Parkeren kan op de naastgelegen parkeerterreinen van de Jaarbeurs (P1 of P3).
INSCHRIJVING
U kunt zich online inschrijven via de congreskalender op www.congresscare.com.
Zie onderstaand de registratie tarieven:
Registratie SWAB Symposium + Nationale A-team meeting
(Medisch) specialist
A(N)IOS
DIP, verpleegkundige
Voltijd studenten

EUR 180
EUR 120
EUR 85
EUR 50*

Registratie Nationale A-team meeting
(Medisch) specialist
A(N)IOS
DIP, verpleegkundige

EUR 65
EUR 45
EUR 35

Registratie SWAB symposium
(Medisch) specialist
A(N)IOS
DIP, verpleegkundige

EUR 150
EUR 100
EUR 65

*U kunt alleen inschrijven voor het studententarief als u een voltijdopleiding volgt. Studenten dienen een
kopie van hun collegekaart naar Congress Care te sturen via registrations@congresscare.com.
BETALING
Betaling vindt plaats uitsluitend door middel van het afgeven van een eenmalige
incassomachtiging of via iDEAL.
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ANNULERING
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 18 mei 2019 vindt restitutie plaats onder aftrek
van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het symposiumsecretariaat:
SYMPOSIUMSECRETARIAAT
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 - 690 1415
info@congresscare.com
www.congresscare.com
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VOORWOORD

FOREWORD

PROGRAMMA DONDERDAG 27 JUNI 2019

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de
nationale SWAB A-team meeting en het 20e
SWAB-symposium, dat jaarlijks door de
Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid
(SWAB) wordt georganiseerd.

You hereby receive the invitation to the
national SWAB A-Team meeting and the
20th edition of the SWAB symposium, held
annually by the Dutch Committee on
Antibiotic Policy (SWAB).

Nationale SWAB A-TEAM meeting
(ochtendprogramma)

SWAB Symposium
(afternoon program)

08:30

12:30	Welcome with coffee and light lunch
Chairs: Prof. Dr. Bhanu Sinha 
Dr. Jan Jelrik Oosterheert

De ochtend wordt gevuld met presentaties
die A-teams praktische informatie geven
over hoe zij hun werkzaamheden kunnen
optimaliseren en die inspiratie bieden voor
toekomstige activiteiten. Uiteenlopende
aspecten van antimicrobial stewardship
komen aan bod, waaronder de behandeling
in verpleeghuizen en gebruik van antibiotica
bij gezelschapsdieren.

The morning program comprises presentations
that provide A-teams with practical
information on how they can optimize their
work and provide inspiration for future
activities. Different aspects of antimicrobial
stewardship are covered, including stewardship activities in the nursing home setting
and in veterinary medicine.

09:00 Opening
	dr. Jaap ten Oever, SWAB werkgroep
Antimicrobial Stewardship

Het SWAB symposium in de middag heeft
dit jaar als thema: ‘Old meets new: learning
from the past for future challenges’. In deze
lustrumeditie staan we onder meer stil bij
de geschiedenis van antibioticumgebruik,
met als doel om hiervan te leren voor de
toekomst. Hoe denken we na over de
ontwikkeling van nieuwe antibiotica? Hoe
voorkomen we de last van ernstige infecties?
Wat zijn optimale behandelstrategieën en
hoe zetten we antibiotica efficiënt in? De
sprekers van dit jaar nemen u mee naar hun
specifieke aandachtgebied en laten zien
welke mogelijkheden er in de toekomst
zullen zijn, gebaseerd op (eigen) ervaringen
uit het verleden.

This year's title of the SWAB symposium in
the afternoon is: 'Old meets new: learning
from the past for future challenges’. In this
anniversary edition we reflect on the history
of antibiotic use, with the aim of learning
for the future. What are our concepts for the
development of new antibiotics? How do we
prevent the negative impact of serious
infections? What are the most optimal
treatment strategies and how can we use
antibiotics efficiently in specific populations?
This year's speakers will take you to their
specific areas of expertise and will show
which opportunities there may be in the
future, based on (their own) experience.

We hopen dat dit symposium u als zorgverlener en ook als wetenschapper zal
inspireren. We zien u graag op 27 juni in
Utrecht.

We hope that this symposium will inspire
you as a healthcare provider, as well as a
scientist. We are looking forward to seeing
you on 27th of June in Utrecht.

Mede namens het SWAB bestuur,

Also on behalf of the SWAB executive board,

Bhanu Sinha
Jan Jelrik Oosterheert
Jaap ten Oever

Bhanu Sinha
Jan Jelrik Oosterheert
Jaap ten Oever

Ontvangst met koffie/thee
voorzitter: dr. Jaap ten Oever

09:05	Onderwijs in stewardship –
hoe haal je het meest uit e-learning?
 	
drs. Martine Caris, Amsterdam UMC

13.30

Opening

13.35	From Flemming to Zebrafish: New
concepts of developing
antimicrobial lead compounds
Prof. Dr. Wilbert Bitter, Professor of
Molecular and Medical Microbiology, 
VU University & Amsterdam UMC

09:35	Antimicrobial stewardship in
ziekenhuizen: de CAP PACT studie
 	
drs. Inger van Heijl, Tergooi/UMC Utrecht

14.05	Challenges in vaccination of the
immunocompromised host
	Dr. Anke Bruns, Infectious disease
specialist, UMC Utrecht

10:05	Antimicrobial stewardship en
gezelschapsdierenpraktijken
	drs. Nonke Hopman, Faculteit
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

14.35	How to dose antibiotics in severe
overweight and ICU settings:
Key notes on PK/PD
Prof. Dr. Johan Mouton, Professor of
Molecular and Medical Microbiology,
Erasmus MC

10:35

Koffiepauze

11:00	Het nut van data-extractie: een
voorbeeld van indicatieregistratie
en poliklinische voorschriften
	drs. Annemieke van den Broek,
Amsterdam UMC
11:30	Antimicrobial Stewardship in
verpleeghuizen
prof. dr. Cees Hertogh, Amsterdam UMC
12:00	DiagnostiGo: een serious game voor
het diagnosticeren en behandelen
van infectieziekten
 	
dr. Florine Frakking, UMC Utrecht
12:30

Afsluiting

12:35

Lunch

15:10

Break

15:35	Resistance development in the
Netherlands: Presentation of
NethMap 2019
	Dr. Damian Melles, SWAB working party
on antibiotic resistance surveillance
15:55 	SWAB lecture: Approaches to
successful antimicrobial stewardship
and future challenges
Prof. Dr. Dilip Nathwani, Consultant in
Infectious Diseases and Honorary
Professor of Infection, University of
Dundee
16.50 	Reflection and outlook by the
chairman and presentation of
SWAB awards
Dr. Mark de Boer, chair SWAB
17.00

Drinks and beverages

De voertaal in de middag is bij voorkeur Engels.
Vragen kunnen worden gesteld in het Nederlands of Engels.

