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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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ReGIONAAL  MICRObIOLOGISCH  INfeCTIOLOGISCH SYMPOSIuM (ReMIS+)
uITNODIGING VOOR De ReMIS+ bIJeeNKOMST OP wOeNSDAG 08 maart 2017,

Hotel van der Valk Groningen -  Hoogkerk
[ Route/Hotel ]

Aanmelden graag via www.remis-plus.net

Omdat het van groot belang is om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen en als het zich aandient te bestrijden, 
heeft het ministerie van VWS in juni 2015 10 regionale antibioticaresistentie zorgnetwerken aangewezen waaronder 
het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Het infectiepreventienetwerk REMIS+ nodigt professionals en partijen uit Noord- Nederland uit ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijke gehandicapten, thuiszorgorganisaties, zorggroepen/
huisartsen(verenigingen) e.a. uit voor een eerste brainstorm over de regionale taken van het ABR Zorgnetwerk 
Noord- Nederland waaraan in de komende 2 jaren (2017 en 2018) invulling aan zal worden gegeven: een regionaal 
nascholings- en auditplan, een regionaal risicoprofiel en beheersplan, een regionaal signaleringsoverleg,  transmurale  
werkafspraken alsook het betrekken van zoveel mogelijk instellingen om op te nemen in een regionaal overzicht.   

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Gelieve deze uitnodiging ook te verspreiden onder uw collega’s.

PROGRAMMA:
17.30 – 18.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en broodjes
18.00 – 18.10 uur  Welkom  en inleiding  thema’s door Alex Friedrich, Medische Microbiologie en
  Infectiepreventie, UMCG en Peter van der Tas, GGD Fryslân
18.10 – 18.30 uur  Indeling, presentatie van de workshops
18.30 – 19.30 uur  Workshops 
19.30 – 20.00 uur  Rapportage  en  conclusies 
20.00 – 20.05 uur  Sluiting en borrel (21.00 uur)

Deze REMIS+ is door de NVVM met 2 punten geaccrediteerd. 

SAVE THE DATE: 3 april, Lancering van het ABR Zorgnetwerk Noord-Nederland, Izore, Leeuwarden

Zet ook uw digitale handtekening en doe mee aan de campagne »Ook ik zet me in tegen antibioticaresistentie«

https://www.vandervalkhotelgroningen.nl/contact
http://www.remis-plus.net
https://www.daarwordtiedereenbetervan.nl/handtekening/informatie

