Griep: een onvermijdelijk kwaad of
een oplosbaar probleem?
Vrijdag 12 oktober 2018 in Hotel Van der Valk te Veenendaal
Onderwerpen: De aanzienlijke ziektelast van griep, de voordelen en beperkingen van
griepvaccinatie, betere griepvaccins, universele griepvaccins, vaccinatiegraad, doelgroepen voor
vaccinatie, vaccinatieplicht, antivirale middelen.
Betrokken partijen: De overheid, de grote farmaceutische industrie, small en medium biotech,
wetenschappelijke instituten en universiteiten, huisartsen, vertegenwoordigers van
werkgeversorganisaties in de zorg, ouderenbonden, patiëntenorganisaties en andere betrokkenen
bij de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie.
Accreditatie
Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)
Nederlandse Vereniging Farmaceutische Geneeskunde (NVFG)
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Infectieziekten en preventieve zorg, Arbo-, jeugd-, praktijk- en wijkverpleegkunde
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR);
Reizigersverpleegkundigen
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De Koninklijke Nederlands Vereniging voor Microbiologie (KNVM).
De KNVM heeft als doel de kennis van en de belangstelling voor de microbiologie te bevorderen
in Nederland en Vlaanderen. Dit gebeurt via 11 secties die zich richten op een specifiek aspect van
de microbiologie. De KNVM heeft een onafhankelijke positie en geen winstoogmerk.
Het bestuur van de Sectie Vaccinologie van de KNVM (Prof. Dr. Ben van der Zeijst, Dr. Loek
van Alphen, Prof. Dr. Han van den Bosch, Dr. Jelle Thole , Dr. Michiel Stork, Prof. Dr. Willem
van Eden, Prof. Dr. Anke Huckriede, Dr. Dimitri Diavatopoulos) is verantwoordelijk voor de
inhoud van dit symposium.
De organisatie van deze dag wordt verzorgd door DutchCC
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Programma
09.15

Opening door de voorzitter Ben van der Zeijst, LUMC

09.30

Terugblik op het griepseizoen 2017-2018.
Ziektelast, doden, economische schade, welke virusstammen gingen er rond en de
match met de gebruikte vaccins. Vergelijking met voorgaande jaren.

Adam Meijer, RIVM.
10.30

Het effect van het Nationaal Programma Grieppreventie.
Effectiviteit (ziekte en overlijden) per doelgroep en per leeftijd. Vaccinatiegraad. Waar
zijn verbeteringen nodig?

Willem Luytjes, RIVM.
11.00

PAUZE

11.30

Universele griepvaccins, tussen droom en werkelijkheid.

Waarom hebben we universele vaccins nodig en aan welke eisen zou zo’n vaccin idealiter moeten
voldoen? Wat voor prototype vaccins en formuleringen zijn er zoal? Welke uitdagingen zijn er bij klinisch
onderzoek en wat is belangrijk bij registratie? Hoe lang gaat het duren?

Eelko Hak, RUG.
12.15

Moderator videoconferencing: Dimitri Diavatopoulos, KNVM
Terugdringen ziektelast bij kinderen. Effect op griep bij andere leeftijdsgroepen, zoals ouders en
grootouders. Keuze vaccin. Ethische aspecten.
Richard Pebody, Public Health England, London.

13.00

LUNCH

14.15

Improving influenza vaccines: an industry perspective

Quadrivalent vaccines, vaccines for specific patient populations, alternative manufacturing technologies,
broadly protective or universal influenza vaccines.

Rosalind Hollingsworth, Sanofi Pasteur USA.
15.00

Beleidsontwikkelingen op het gebied van griep

Een belangrijk deel van de ziekte en sterfte door griep is vermijdbaar. Welk beleid zet de overheid in om
griep te voorkomen, wat zijn de wijzigingen ten opzichte van eerder en hoe past dit binnen het brede beleid
ten aanzien van vaccinatie.

Ciska Scheidel, VWS Publieke Gezondheid.
15.30

Van evidence based medicine naar de praktijk.
Over de uitvoering van de griepvaccinatie door de huisarts, de mogelijke komst van vaccinatie tegen
pneumokokken en gordelroos. De verhoging van de vaccinatiegraad en het samenwerken met
ouderenbonden. De heroprichting van de Nederlandse Influenza Stichting, de nationale griepvaccinatiedag.

Ted van Essen, huisarts en voorzitter NI Stichting.
16.15

Afsluitende discussie o.l.v. Ben van der Zeijst

Kosten
Cursusdeelnemers van universiteiten en instellingen betalen € 140,- per persoon (excl BTW). De
kosten voor de industrie bedragen € 300,- per persoon (excl BTW). Deze bedragen zijn inclusief
koffie, thee en lunch. Aanmelden kan uitsluitend via www.dutchcc.nl
Organisatie
DutchCC; Biotech Consultancy & Conferences.
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