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Regionale HIV zorg
17.30 – 18.00 uur

Ontvangst met koffie/thee en broodjes

18.00 – 18.10 uur
		
		
		

Welkom – Alex Friedrich, afdelingshoofd Medische Microbiologie en
Infectiepreventie, UMCG
Moderator: Wouter Bierman, internist/infectioloog,
Afdeling Interne Geneeskunde UMCG

18.10 – 18.30 uur
		
		

Risico-inschatting van steek/bijtverwondingen aan de hand van de LCI richtlijn 		
met casuïstiek vanuit de forensische geneeskunde en het publieke domein
– Everhard Hofstra, arts infectieziektebestrijding, GGD Fryslân

18.30 – 18.50 uur
		
		

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG), wat is de taak van de gynaecoloog binnen
het CSG en enkele cijfers (aantallen, leeftijd) van afgelopen 15 jaar
– Marjan van de Berg, gynaecoloog, UMCG

18.50 – 19.10 uur

Pauze

19.10 – 19.30 uur
		

Achtergrond en implementatie van de recente update van ons lokale PEP
protocol – Ananja Middel, infectioloog i.o, UMCG

19.30 – 19.50 uur
		
		

Ervaringen met voorschrijven van PEP bij prikaccidenten en seksuele incidenten en
de voorlichting voor PEP aan naar de tropen reizende studenten en verpleegkundigen
– Dorien de Weerd, verpleegkundig specialist hiv/aids, UMCG

19.50 – 20.00 uur

Afsluiting

Deze REMIS+ bijeenkomst is voor 2 punten geaccrediteerd door de NVMM en door de VHIG met 5 punten (cat 2).
Op de REMIS+ bijeenkomst van 3 april 2017 te Izore, Leeuwarden is het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland feestelijk
gelanceerd. In 2017 en 2018 zal invulling worden gegeven aan het opstellen van een regionaal nascholings- en auditplan,
een regionaal signaleringsoverleg met transmurale werkafspraken, het regionale risicoprofiel en beheersplan alsook een
zorgkaart met deelnemende instellingen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 11 september.

REMIS+
Het Regionaal Microbiologisch Infectologisch Symposium
is een multidisciplinair netwerk voor regionale antimicrobiele
resistentieproblematiek opgericht door UMCG, IZORE, CERTE, ISALA en Labmicta
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