
Symposium voor apothekersassistenten in ziekenhuizen

Infectieziekten  

HIGHLIGHTS 2020

DATA & LOCATIES
03.11.2020  /  van der Valk Utrecht / Winthontlaan 4 -6 / 3526 KV Utrecht
12.01.2021  /  van der Valk Utrecht / Winthontlaan 4 -6 / 3526 KV Utrecht

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via de website http://www.alliance-healthcare.nl/highlights-2020
De inschrijving wijst zich hierna vanzelf. 
 

KOSTEN
Vóór 10 september € 285,- per persoon. Vanaf 10 september € 305,- per persoon.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur.

INLICHTINGEN
Alliance Healthcare
T 088 104 02 25 
E customerservices@alliance-healthcare.nl

HIGHLIGHTS 2020



 
09.00 - 09.30 uur

09.30 - 09.45 uur

09.45 - 09.55 uur

09.55 - 10.40 uur

10.40 - 11.05 uur

11.05 - 11.50 uur 

11.50 - 12.30 uur

12.30 - 13.30 uur

13.30 - 14.15 uur

14.15 - 15.00 uur

15.00 - 15.30 uur

15.30- 16.15 uur

16.15 - 16.25 uur

16.25 - 17.30 uur

PROGRAMMA
Ontvangst met koffie en thee 

Opening symposium

Inleiding door dagvoorzitter

‘Antibiotica, hoe zat het ook alweer?’

Koffiepauze

‘Bijwerkingen bij geneesmiddelen tegen 
infectieziekten / Alles staat of valt 
bij goede registratie’

‘Vaccineren: nu en in de toekomst’

Lunch

‘Infuuszorg antibiotica thuis vanuit 
perspectief verpleegkundige en patiënt’  

‘Antimicrobial stewardship: continue ver-
betering antibioticagebruik in ziekenhuizen’

Theepauze

‘Problemen en oplossingen in de behandeling 
van infectieziekten anno 2020’

Afsluiting en evaluatie

Aperitief

Kim Caalen van CaalenAdvies, organisator
Manuel Voll, Commercial Director, Alliance Healthcare, sponsor

Prof. dr. Eric N. van Roon, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, 
Medisch Centrum Leeuwarden

MSc. Krista van Steeg, ziekenhuisapotheker Ziekenhuisgroep Twente

MSc. Arthur Wasylewicz, ziekenhuisapotheker, PharmaLead

Dr. Nico G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, St Franciscus ziekenhuis, Rotterdam  
 

Drs. Claudia Jonker, Teammanager Transmuraal Team Albert Schweitzer ziekenhuis & 
AVT Team Rivas Zorggroep. 
Winnaar van de zilveren zorgaward 2019 in de landelijke zorgvernieuwingswedstrijd van 
zorgverzekeraar VGZ met het initiatief om patiënten met kanker maandelijks thuis een 
injectie te geven tegen botcomplicaties - in plaats van een tijdrovend infuus in het 
ziekenhuis - De werkwijze is volgens de jury “schaalbaar, voor veel medicatie toepasbaar 
en in lijn met het concept van de juiste zorg op de juiste plek.”

Dr. Elise Smolders, ziekenhuisapotheker & klinisch farmacoloog in opleiding, 
Radboudumc & Isala

Dr. Rob E. Aarnoutse, ziekenhuisapotheker & klinisch farmacoloog  
Radboudumc Nijmegen

Prof. dr. Eric N. van Roon, dagvoorzitter
Kim Caalen,  CaalenAdvies, organisator

‘Infectieziekten’
Corona en andere epidemische infectieziekten veranderen onze samenleving totaal door hun 
snelle verspreiding. Vele sectoren in de economie zijn er totaal door tot stilstand gekomen en 
het is nog maar de vraag hoe lang het gaat duren voordat er een werkend vaccin voor iedereen 
beschikbaar komt.

Tijdens dit, KABIZ geaccrediteerde, symposium ‘Highlights Ziekenhuizen 2020’ gaan we samen 
op pad om het ontstaan, de werking en de bestrijding van infectieziekten vanuit de farmaceutische 
expertise goed in kaart te brengen. Ook nu doen we dat, zoals gebruikelijk vanuit verschillende 
invalshoeken. 

Dit symposium draait om de basisvraag: waar staan we nu met de bestrijding van infectieziekten? 
We doen dat in een breed perspectief. We kijken naar de manier waarop antibiotica werken. We 
gaan in op de uitdagingen die we momenteel het hoofd moeten bieden, zoals allergieën en resistentie. 
We belichten verschillende oplossingsrichtingen die we hiervoor kennen. We duiken in de kennis rond 
vaccins en vaccinatie. Daarnaast pakken we ook dit jaar een onderwerp bij de kop dat heel dicht 
bij de organisatie van de praktijk van alledag ligt namelijk ‘Parenterale antibiotica thuis’. 

Kortom, een symposium waarna je weer helemaal up-to-date bent gebracht op het gebied van 
infectieziekten en vaccinontwikkeling. Je hebt kennis van de actualiteit en kunt aan de slag met 
praktisch bruikbare informatie voor de werkdag van morgen. 

Het symposium wordt dit jaar vanwege het1,5 meter afstand criterium en daarmee de vereiste grotere 
zaalcapaciteit tweemaal in hotel van der Valk te Utrecht georganiseerd en wel op 3 november 
2020 en 12 januari 2021.  

Drs. Hans Caalen    Prof. dr. Eric N. van Roon  
organisator    dagvoorzitter 
 


