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Jaarlijks verpleegkundig symposium Travel Medicine
NBC Congrescentrum Nieuwegein,  18 april 2019

Sprekers en professionals (orgaanmarkt): 
Inge Verhagen reizigersverpleegkundige Radboud Travel Clinic,   
 ervaringsdeskundige en auteur boek ‘Over de grens met  
 diabetes’

Perry van Genderen internist, directeur Corporate Travel Clinic Erasmus MC. B.V.

Thea van der Waart                                          reizigersgeneeskundig huisarts te Maastricht, seksuoloog  
 NVVS, lid SEKSHAG

Winston Willekes Macdonald reizigersgeneeskundige, eindverantwoordelijk arts   
 vaccinatiecentrum en voormalig (huis- en marine-) arts en  
 hoofd alarmcentrale, docent Health Education

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

Hugo Stappers  psycholoog en docent huisartsenopleiding Radboudumc

Maddy van Lent reizigersverpleegkundige GGDHvB en lid
 kwaliteitsconsilium verpleegkundigen LCR

Dianne van der Zande  arts M&G, profiel infectieziektebestrijding, GGD   
 Haaglanden

Jacolien Strijker-Bakker directeur Health Education en docent reizigersadvisering   
 (dagvoorzitter)

Accreditatie    Aangevraagd bij LCR en V&V voor 6 uur

Locatie  
NBC Congrescentrum,   Centraal gelegen naast het OV (18 min. vanaf Utrecht CS)  
Blokhoeve 1,  3438 LC  Nieuwegein en de A2, A12 en A27.

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

Inschrijven via onze website
https://www.healtheducation.nl/jaarlijks-verpleegkundig-symposi-
um-travel-medicine     
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  

09.35 Pre-test / Warming-up Ad van Esch
  
09:45  Over de grens met diabetes Inge Verhagen  

 
10:15  Bijzondere reizigers Perry van Genderen
 Reizen met een aandoening en/of medicijngebruik
   
 11.00 pauze 

11:20 Orgaanmarkt Perry van Genderen 
 Wat hebben de verschillende organen te maken met het reisadvies en  Thea van der Waart
 met reizigersziekten, waarom en hoe en hoe gaan we ermee om in de  Winston Willekes   
 advisering?    Macdonald  
 Deelnemers gaan in groepjes langs de verschillende ‘kramen’,  Ad van Esch
 doen daar leerzame opdrachten en hebben de gelegenheid vragen Jacolien Strijker
 te stellen of casus in te brengen bij de aanwezige deskundigen.   
                     

 12.40 lunchpauze

13.30  Professonaliteit Hugo Stappers
 Intercollegiale observatie / feedback: theorie  
              
14.00  Intercollegiale observatie / feedback: praktijk Hugo Stappers
     
 15:15 pauze

15:35 Professionaliteit Maddy van Lent
 Update nieuwe wet BIG, voorschrijfbevoegdheid
 Stand van zaken

15:50 Meningtis  Dianne van der Zande
 Ziektebeeld, indicatie en achtergronden verschillende meningokokken-
 typen. Achtergronden invoering in RVP. Vragen en weerstand in het spreekuur.

16:25 Fake of Fact? Ad van Esch
   Jacolien Strijker

16:50 Post toets  Ad van Esch

17.00 Afsluiting  Jacolien Strijker  
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