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Symposium 

Infectiepreventie bij medicatietoediening 

 

Woensdag 24 januari 2018 

De Schakel, Nijkerk 

Inleiding 

Door verantwoord medicijngebruik en juiste toedieningsvormen zijn infecties en andere 

complicaties te voorkomen. 

Onderstaande kennisinstituten hebben ‘de handen in elkaar geslagen’ om kennis, 

vaardigheden van verantwoord medicijn gebruik en de juiste toedieningsvormen te bevorderen 

om infecties en complicaties te reduceren: 

➢ Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) 

➢ Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP) 

➢ Stichting Vascular Infusion Technology (VIT) 

➢ PREventie ZIEkenhuisinfecties Surveillance (PREZIES/RIVM)  

➢ IQ Healthcare  

Zie ook voor deze informatie op site van STIP-opleidingen met de link 

https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/ipm
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Doelstelling 

Tijdens symposium wordt kennis overgedragen van medicatietoediening in relatie tot 

infectiepreventie en welke negatieve gevolgen (side effects) van medicatietoeding vóórkomen 

kunnen worden: 

• Infecties (flebitis, lijnsepsis) 

• Antibioticaresistentie bij patiënt én ook bij zorgmedewerkers 

• Infecties door het gebruik van chemotherapie/cytostatica  

• Onveilige en onjuiste technische toediening, vaardigheden en infecties 

• Verslikpneumonie 

• Complicaties bij infusietechnologie  

• Complicaties bij parenterale toediening van medicatie kenmerken 

• Trombose (tromboflebitis, diepe veneuze trombose (DVT) 

• Sociale complicaties (langere ligduur, niet kunnen werken, dagelijkse bezigheden niet 

kunnen doen, ADL, ect.) 

• Extra kosten 

Planning 

Het symposium wordt woensdag 24 januari 2018 georganiseerd. Naast kennisoverdracht 

wordt een ‘sneak preview’ gegeven van de 2-daagse training dat in het tweede kwartaal van 

2018 gegeven zal worden. Deze training zal een verdieping zijn over dit onderwerp. Tijdens de 

workshop van het symposium kunt u uw wensen en tips voor de diverse onderwerpen van 

deze geplande 2-daagse training in het tweede kwartaal van 2018 kenbaar maken. 

Doelgroepen 
• Apothekers; openbaar/ziekenhuizen/verpleeghuizen (NVZA, KNMP)  
• Deskundigen infectiepreventie (VHIG) 

• Contactpersonen infectiepreventie (CIP’s) 
• Managers (zorg) 

• Hoofden OK (NVLO) 
• (Thuiszorg-)verpleegkundigen niveau 4 en 5 (V&VN) 
• Verzorgenden niveau 3/VIG (V&VN) 

• Anesthesieverpleegkundigen, holdingverpleegkundigen (BRV, NVAM) 
• Verpleegkundig specialisten (V&VN) 

• Verpleegkundigen/verzorgenden betrokken bij medicatieverstrekking  (V&VN) 

Kosten deelname symposium 

• De deelname kost € 175,- Kies bij het inschrijven doelgroep 1. 

• Leden van de NVZA en KNMP kunnen gebruik maken van de gereduceerde prijs van 

€155,- Kies bij het inschrijven doelgroep 2. 

• CIP’s en leden van de VHIG, NVLO, BRV, NVAM en V&VN kunnen gebruik maken van de 

gereduceerde prijs € 115,- Kies bij het inschrijven doelgroep 3. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVZA, KNMP, VHIG en V&VN. 
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Programma symposium:  

Infectiepreventie bij medicatie toediening 
 

 9.00 – 9.30  Ontvangst + inschrijven  

 

 9.30 – 9.35 Opening 

 Pieter Sloot, voorzitter STIP-bestuur + kwaliteitscoördinator Rijnstate 

Ziekenhuis Arnhem 

 

 9.35 – 9.45 Dagvoorzitter 

 Ruud Coolen van Brakel, directeur Instituut voor Verantwoord 

Medicijngebruik (IVM) 

 

 9.45 – 10.30  Wat is het probleem en hoe groot is het? 

Jan Klein, professor of patient safety engineering at TU Delft 

 

10.30 – 11.00 Geneesmiddelenkenmerken en complicaties bij parenterale 

toediening  

Vincent Tan, ziekenhuisapotheker Groene Hart Ziekenhuis 

 

11.00 - 11.30 Pauze + bezoek informatiemarkt 

 

11.30 – 12.00  Wat betekent antibioticaresistentie in de verpleeghuispraktijk?  

Paul Geels, arts werkzaam in het verpleeghuis + adviseur IVM 

 

12.00 – 12.30 Infectiepreventie: maatregelen bij toediening medicatie 

   Simone van Rijn, deskundige infectiepreventie Haga Ziekenhuis 

 

12.30 – 13.30 Lunchpauze + bezoek informatiemarkt 

 

13.30 – 14.00 Infusietechnologie 

   Ton van Boxtel, deskundige infuusbeleid + voorzitter VIT  
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Middagprogramma symposium: 

Infectiepreventie bij medicatie toediening 
 

14.00 – 15.00 Workshopronde 1  

U kunt deze middag maximaal 2 van de 3 workshops volgen en u heeft de 

keuze uit: 

 

A. Antibioticaresistentie team (A-team) opzetten in het verpleeghuis 

Andrea Eikelenboom-Boskamp, deskundige infectiepreventie (ZZG 

Zorggroep) en Paul Geels (IVM) 

  

B. Wat te doen met de PREZIES-uitkomsten? 

Jan Wille (PREZIES) + Pieter Sloot (STIP) 

 

C. Wie is verantwoordelijk voor het infuus/ Centraal Veneuze Lijn? 

Ton van Boxtel (VIT) + Simone van Rijn (HAGA-ziekenhuis) 

 

15.00 – 15.30 Theepauze + bezoek informatiemarkt 

 

15.30 – 16.30 Workshopronde 2  

U kunt maximaal 2 uit 3 workshops volgen en heeft de keuze uit: 

 

Keuze uit: 

 A. Antibioticaresistentie team (A-team) opzetten 

  

B. Wat te doen met de PREZIES-uitkomsten? 

 

C. Wie is verantwoordelijk voor het infuus/centraal veneuze lijn (CVL)? 

 

16.30 – 16.50 Plenaire terugkoppeling 

   Dagvoorzitter 

 

16.50 – 17.00 Afsluiting 

 

17.00 – 17.30  Hapje en drankje 

 


