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Geneesmiddelenreacties – wie 
worstelt er niet mee?

programma
17.00 uur Ontvangst met warm en koud buffet

18.00 uur Opening en inleiding, 

 door dr. A.M.W. (Anne-Marie) van Elsacker-Niele, arts-microbioloog en medisch manager Izore 

18.10 uur Beter mee verlegen dan om verlegen? 

 door M.A. (Michiel) Eggink, huisarts in Leeuwarden

18.20 uur Mechanismes van geneesmiddelenovergevoeligheid, 

 door dr. J.N.G. (Hanneke) Oude Elberink, internist-allergoloog UMCG

18.50 uur Pauze

19.10 uur De praktische aanpak van geneesmiddelenreacties,  

 door M. (Marjan) de Groot, dermatoloog Antonius Ziekenhuis Sneek

19.30 uur Presentatie handout/algoritme

19.50 uur Afsluiting

Locatie: Westcord WTC Hotel, Heliconweg 52, Leeuwarden

Voor dit mini-symposium vragen wij een bijdrage van 25 euro.

Voor het symposium zijn twee accreditatiepunten aangevraagd.

Ons symposium is bedoeld voor huisartsen en medisch specialisten.

Aanmelden kan tot 1 september via www.izore.nl/symposium.

Als artsen-microbioloog hebben wij dagelijks te maken met patiënten van wie gezegd 

wordt dat zij een allergie voor antibiotica hebben. Het kan een hele toer zijn om dan 

een alternatieve behandeling te verzinnen. En daarbij bekruipen ons diverse vragen. 

Zou het echt waar zijn, die allergie? Of was het gewoon diarree? Dat wordt meestal niet 

geregistreerd. En als het wel een allergie is, zou het dan werken om een antihistaminicum 

ernaast te geven? 

Zulke vragen bespreken wij natuurlijk ook met u als behandelend artsen, en dan valt ons 

op dat u hier net zo goed mee worstelt. Wij hebben daarom gemeend ons symposium 

dit jaar te laten gaan over geneesmiddelenreacties, met de nadruk op antibiotica. Na 

een inkijkje in hoe dit speelt in een huisartsenpraktijk zal dieper worden ingegaan op 

de theoretische achtergrond. Na de pauze bieden wij u een handvat om er in uw eigen 

praktijk mee om te gaan.  

Wij hopen u met dit programma op een zinvolle wijze te ondersteunen bij uw dagelijkse 

werk.

Graag tot ziens op donderdag 14 september!

Namens de vakgroep van Izore,

Anne-Marie van Elsacker-Niele


