
SWAB symposium
 Voorkomen is beter dan genezen 

Focus op ouderen

STICHTING WERKGROEP 
ANTIBIOTIC ABELEID

Donderdag 29 juni 2017

12.30 - 18.00 uur

MEDIA PLAZA (JAARBEURS)

UTRECHT

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

ACCREDITATIE
Voor het SWAB symposium is accreditatie aangevraagd bij:
- Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
- Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) 
- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) 

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
Het inschrijfgeld voor het SWAB symposium bedraagt EUR 160. U kunt zich online 
inschrijven via de congreskalender op www.congresscare.com of via de website van 
www.swab.nl

BETALING
Betaling vindt plaats uitsluitend door middel van het afgeven van een eenmalige 
incassomachtiging of via iDEAL.

ANNULERING
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering voor 28 mei 2017 vindt restitutie plaats 
onder aftrek van EUR 45 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer 
plaatsvinden.

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

www.swab.nl

STICHTING WERKGROEP
ANTIBIOTIC ABELEID
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V O O R W O O R D

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor het achttiende SWAB-symposium, dat jaarlijks 
door de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) wordt georganiseerd.

Het SWAB symposium heeft dit jaar als thema: ‘voorkomen is beter dan genezen: focus op 
ouderen’.  Zoals de titel al suggereert staat tijdens het symposium de preventie van 
infecties en infectieuze complicaties centraal.

Na de presentatie van de Nethmap 2016 (Johan Mouton) zullen achtereenvolgens Laura 
van Buul en Andreas Voss stil staan bij de kwaliteit van antibioticagebruik in 
verpleegtehuizen. Hierna spreekt Joost Wiersinga over de herziene SWAB/NVALT richtlijn 
community-acquired pneumonie.

Na de lunch zal Marc Bonten u informeren over de doelmatigheid van vaccinatie van 
ouderen, waarnaar Stephanie Natsch ons inzicht geven in de mate van chronisch 
antibiotica gebruik in Nederland. Dit wordt gevolgd door twee presentaties waarin wordt 
ingezoomd op de huidige stand van de kennis omtrent chronisch antibiotica gebruik bij 
COPD (Jan van den Berg) en bij recidiverende urineweginfecties (Suzanne Geerlings). Jan 
Prins zal hierna uitzoomen en spreken over de mogelijke (nadelige) gevolgen van de 
chronisch antibiotica gebruik.

De middag wordt afgesloten met een borrel, waar u alles nog eens met bekenden kunt 
bespreken. Wij hopen u allen dan ook te mogen verwelkomen op 29 juni aanstaande.

Namens het SWAB bestuur
Andreas Voss
Ewoudt van de Garde

P R O G R A M M A

 Donderdag 29 juni 2017

12:30 Ontvangst met koffie en lichte lunch
	 Dagvoorzitters:	prof.dr.	Andreas	Voss	en	dr.	Ewoudt	van	de	Garde
 
13:30 Opening en presentatie NethMap
	 Prof.	dr.	Johan	W.	Mouton,	arts-microbioloog,	voorzitter	SWAB
 
13:50 Kwaliteit van antibioticagebruik in verpleeghuizen in Nederland
	 Dr.	Laura	van	Buul,	epidemioloog,	coördinator	UNO,	VUmc,	Amsterdam
 
14:15 Adapt or adopt? Vertaling van de SWAB praktijkgids AMS naar het verpleeghuis
	 Prof.	dr.	Andreas	Voss,	arts-microbioloog,	CWZ	en	Radboudumc,	Nijmegen
 
14:40 Presentatie nieuwe SWAB/NVALT richtlijn community-acquired pneumonia
	 Dr.	Joost	Wiersinga,	internist-infectioloog,	AMC,	Amsterdam
 
15:00 Theepauze
 
15:25 Vaccinatie bij ouderen – doelmatig of niet?
	 Prof.	dr.	Marc	Bonten,	arts-microbioloog,	UMCU,	Utrecht
 
15:50 Chronisch antibioticagebruik in Nederland – veel of weinig?
  Dr.	Stephanie	Natsch,	ziekenhuisapotheker/klinisch	farmacoloog,	Radboudumc,	

Nijmegen
 
16:15 Chronisch antibiotica – heil of vloek?
              
 Inzoomen op COPD
	 Dr.	Jan	van	den	Berg,	longarts,	Isala	Ziekenhuis,	Zwolle
              
 Inzoomen op UWI
	 Prof.	dr.	Suzanne	Geerlings,	internist-infectioloog,	AMC,	Amsterdam
 
 Uitzoomen
	 Prof.	dr.	Jan	Prins,	internist-infectioloog,	AMC,	Amsterdam
 
17:00 Afsluiting en borrel


