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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
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. U kunt zich hier tevens
registreren voor het ochtendprogramma (Nationale SWAB A-TEAM meeting) hieraan zijn
geen registratiekosten verbonden, maar na uw aanmelding wordt er op uw komst gerekend.

SWAB symposium
Personalized medicine in de behandeling
van infectieziekten

Nationale SWAB A-TEAM meeting

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 2018 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:

Do n d erd ag 28 ju n i 2018
ME DI A PL AZ A (JAAR B E UR S)
UT R E CHT

SYMPOSIUMSECRETARIAAT

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073 - 690 1415
info@congresscare.com
www.congresscare.com

www.swab.nl
S T I C H T I N G W E R KG RO E P
ANTIBIOTICABELEID

www.swab.nl

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de nationale SWAB A-team meeting en het
19e SWAB-symposium, dat jaarlijks door de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB)
wordt georganiseerd. Voor de eerste maal zijn het SWAB symposium en de nationale SWAB
A-team meeting aan elkaar gekoppeld. De ochtend wordt gevuld met praktische
presentaties die A-teams kunnen ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden en
inspiratie vormen voor toekomstige activiteiten.
Het SWAB symposium in de middag heeft dit jaar als thema: ‘personalised medicine in de
behandeling van infectieziekten’. In de afgelopen decennia zijn er veel goede richtlijnen
ter beschikking gekomen wat betreft de behandeling van veel voorkomende infectieziekten.
Echter, in de dagelijkse praktijk blijken er vaak gegronde redenen om af te wijken van de
voorgestelde keuzes. Men kan daarbij denken aan allergie, geneesmiddeleninteracties, een
ernstig gestoorde nierfunctie of immuniteit, de aanwezigheid van kunstmateriaal, et cetera.
Tevens spelen uitzonderlijke of exotische verwekkers en bijzonder resistente micro-organismen
(BRMO) steeds vaker een rol bij de keuze van de behandeling. Van specialisten die zich
bezighouden met de behandeling van deze patiënten, en/of advisering rond antibioticabeleid,
mag verwacht worden dat deze patiënten een optimale (geïndividualiseerde) behandeling
krijgen. De sprekers van dit jaar nemen u mee naar hun specifieke aandachtgebied om te
laten zien welke mogelijkheden en toepassingen nu, en eventueel in de toekomst, daarvoor
voorhanden zijn. Wij hopen dat dit symposium u zal inspireren. De middag begint met
een lichte lunch en wordt afgesloten met een borrel.
Wij hopen u allen dan ook te mogen verwelkomen op 28 juni aanstaande.
Namens het SWAB bestuur
Jaap ten Oever
Mark de Boer
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VOORWOORD

PROGRAMMA DONDERDAG 28 JUNI 2018
Nationale SWAB A-TEAM meeting
(ochtendprogramma)

SWAB Symposium
(middagprogramma)

08:30 Ontvangst met koffie/thee
	Voorzitters: dr. Jaap ten Oever en
prof. dr. Bart-Jan Kullberg

12:30

09:00 Opening
	dr. Jaap ten Oever, Radboudumc/
SWAB werkgroep stewardship
09:05	Outpatient parenteral antimicrobial
therapy
	drs. Marvin Berrevoets en Maaike Eeren,
Radboudumc, Nijmegen
09:30	Antibiotica-allergie en antimicrobial
stewardship
	dr. Heike Röckmann en
dr. Jan Jelrik Oosterheert, UMC Utrecht
10:00	Update landelijke initiatieven om
stewardship te faciliteren
	dr. Jaap ten Oever, Radboudumc/
SWAB werkgroep stewardship en
dr. Michiel Duyvendak, Antonius
Ziekenhuis Sneek
10:25

Koffiepauze

11:15	Van probleem naar oplossing: keuze
van de juiste verbeterinterventie
drs. Marlot Kallen, AMC Amsterdam
11:40	Geoperationaliseerde IV-orale switch
criteria
N.t.b.
12:05	De rol van verpleegkundigen binnen
stewardship
drs. Rita Bos, IQ health care/Avans
Hogeschool (onder voorbehoud)
12:30

Afsluiting

12:35

Lunch

Ontvangst met koffie en
lichte lunch
	Voorzitters: dr. Jaap ten Oever en
dr. Mark de Boer
13.30

Opening

13.35 	De weg naar gepersonaliseerde
therapie bij sepsis gebaseerd op de
immuun respons
	prof. dr. Tom van der Poll,
AMC Amsterdam.
14.00	Ondersteuning van
geïndividualiseerde keuzes voor
antimicrobiële therapie:
implementatie van een ‘ICT- based’
klinisch beslissingsinstrument
	drs. Hassna Akhloufi, Erasmus MC,
Rotterdam
14.25	TDM van antifungale middelen:
time to abandon ship?
	dr. Roger Brüggemann, Radboudumc,
Nijmegen
14.50 	Maatwerk bij de behandeling
van urineweginfecties
drs. Janneke Stalenhoef, LUMC, Leiden
15:15

Theepauze

15.35 Bacteriophage Therapy: Fact or Fiction
	dr. Gilbert Verbeken, Militair Hospitaal
Koningin Astrid, Brussel
16.10 	Richtlijnen en gepersonaliseerde
antimicrobiële behandeling, waar
ligt de balans?
prof. dr. Bart-Jan Kullberg, Radboudumc,
Nijmegen
16.40	Nethmap 2017
prof dr. Johan Mouton, voorzitter SWAB
17.00

Afsluiting en borrel

