
Jaarlijks verpleegkundig symposiumTravel Medicine
Domstad te Utrecht,  22 maart 2018
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16:50 De beste gouden tip(s) voor het reisigersspreekuur 
 (verzameld voorafgaande aan het symposium) prijsvraag

17.00 Afsluiting  Jacolien Strijker  

Sprekers:
Franciska Suryapranata arts LCR en vaccinatiebureau GGD Amsterdam

Bart Knols Mosquito Biologist & University Lecturer Radbound
 University, Directeur K&S Consulting, Voorzitter   
 adviescommissie Nederlandse Malaria Stichting

Ernst-Paul van Etten                                          arts, Kapitein-luitenant ter zee, beleidsadviseur Ministerie  
 van Defensie

Ellen van Harten verpleegkundige reizigersadvisering LUMC en GGDHM

Maddy van Lent verpleegkundige reizigersadvisering GGDHvB

Quirijn de Mast  internist-infectlioloog Radboundumc

Ad van Esch reizigersgeneeskundige, medisch directeur en docent  
 Health Education, docent huisartsenopleiding   
 Radboudumc

Jacolien Strijker-Bakker directeur Health Education en docent reizigersadvisering

Accreditatie    Aangevraagd bij LCR en V&V

Locatie  
Vergadercentrum Domstad te Utrecht,   Domstad ligt op slechts 15 minuten loopafstand (1,3 km)  
Koningsbergerstraat 9,  3531 AJ  Utrecht van station Utrecht Centraal.

Prijs  €195,- BTW vrij
  korting bij meerdere deelnemers van één organisatie.

Inschrijven via onze website
http://www.healtheducation.nl/jaarlijks-verpleegkundig-symposium-tra-
vel-medicine-op-22-maart-2018/     

Uw bevestiging wordt per e-mail verzonden

Voorwaarden inschrijving symposium: Bij annulering tot 1 maand voor datum wordt €50,- administratiekosten 
in rekening gebracht. Daarna betaalt u het volledige bedrag. Het is wel mogelijk tegen betaling van de admi-
nistratiekosten een vervangende deelnemer uw plaats te laten innemen mits wij de juiste gegevens minimaal 
1 week voor datum hebben ontvangen.

Dagvoorzitter: Jacolien Strijker

09.30  Opening, introductie Jacolien Strijker  

09.40 1e verjaardag malariaprotocol
  Uitslag online enquête 
  
10:00  1e verjaardag malariaprotocol Franciska Suryapranata
 Effecten, ervaringen van adviseurs en reizigers. 
 Aanpassingen, leerpunten voor het reizigersspreekuur, 
 casuïstiek.   
 
10:30  De mug en de maatregel Bart Knols
 Wat werkt waar, wanneer en waarom (niet) bij wie?
   
 11.10 pauze 

11:30 Rampen  Ernst-Paul van Etten 
 Hoe beoordeel je de sitiuatie ter plaatse? Waar kan je informatie krijgen? 
 Waarom steken ziektes de kop op? Noodhulp, voorbereiding en adviezen
 voor hulpverleners ter plaatse.    
                     
12.00  Wat kunnen we leren van defensie? 
 Hitte, stof, adventure, veiligheid...
             
12.15  Risico inschatting Ad van Esch
 Wat is je advies bij... 
  
 12.45 lunchpauze
      
13:30 Wisselprogramma

 Terug naar de basis  
 Interactieve opdracht over de protocollen.
 
 Workshop Vaccineren Ellen van Harten
 Bewerkigen, technieken, invloed van wijze van toediening. 
 Hoe doet men het en wat zegt de literatuur?

 15:00 pauze

15:20 Professionaliteit - Competenties Maddy van Lent
 Stand van zaken en ontwikkelingen, voorschrijfbevoegdheid, 
 zelfverantwoordelijkheid.

15:35 Antibiotica bij zelfmedicatie diaree Quirijn de Mast
 Achtergronden, resistentieontwikkeling.  Wat doen antibiotica (voor- en 
 nadelen)? Waarom geef je het (niet) mee? Wat vertel je de reiziger?

16:10 Patiënt casus Ad van Esch
 Met achtergronden betreffende infectieziekte en leerpunten voor het 
 verpleegkundig reizigersspreekuur.
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