
 

 

WHOLE GENOME SEQUENCING (WGS)  

& 

 INFECTIEPREVENTIE 

een sterke combinatie! 
 

SAVE THE DATE 

Vrijdag 17 december 2021  

 9:00u – 17:00u 

Van der Valk Princeville, Breda 

 



Introductie 

 

Sinds jaar en dag werken de microbiologische laboratoria en afdelingen Infectiepreventie samen aan een goed en 

effectief infectiepreventiebeleid in zorginstellingen. Op basis van resultaten uit het laboratorium kunnen uitbraken 

gedetecteerd worden, kan surveillance worden uitgevoerd en kunnen, waar nodig, de juiste isolatiemaatregelen 

worden ingezet door de afdeling Infectiepreventie.  

 

Whole genome sequencing is een techniek waarmee de complete DNA of RNA-sequentie van een organisme in 

kaart wordt gebracht. Met de komst van WGS is de wereld van de (traditionele) microbiologie enorm aan het 

veranderen.  De laatste jaren worden steeds meer studies gepubliceerd over de toepassing van WGS bij typeren, 

nader onderzoeken van transmissie ketens en uitbraak management – waarbij dus ook afdelingen infectiepreventie 

te maken krijgen met nieuwe informatievormen en uitdagingen. Tijdens dit symposium willen we jullie graag 

meenemen in de wereld van WGS en dan met name in wat WGS kan bijdragen aan goede infectiepreventie en 

veilige zorg.  

 

Dus: 

 Voor de medewerkers van de laboratoria: ben je geïnteresseerd in WGS en/of ben je ook benieuwd naar 

wat de afdeling infectiepreventie nu allemaal doet met de informatie uit het laboratorium? 

 

 Voor de infectiepreventie medewerkers en alle andere geïnteresseerden: wil je meer 

achtergrondinformatie over WGS en ben je benieuwd wat je er mee kunt in de praktijk? 

 

Indien ‘ja’ op een van deze bovenstaande vragen: schrijf je dan nu in voor deze interessante dag waarin dit 

allemaal besproken gaat worden! Let op: er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf je snel in.  

 

 

We hopen veel collega’s uit het land op 16 december a.s. te mogen ontmoeten! 

 

 

 

 

Kenniskern Infectiepreventie                  MICROVIDA  

Amphia ziekenhuis  Medische microbiologie Brabant & Zeeland 

   

 



 
Programma 
 

Het symposium start om 9:30u (inschrijven vanaf 9:00u) en eindigt om 17:00u. Het definitieve programma volgt 

binnenkort, maar hieronder vind je een paar van de onderwerpen die op deze leuke en leerzame dag voorbijkomen: 

 

- Waarom is moleculaire typering nodig voor goede infectiepreventie? 

- Wat is whole genome sequencing (WGS) 

- Wanneer is de toepassing van WGS zinvol in de praktijk en wanneer juist niet? 

- Kun je met WGS de volgorde van transmissie bepalen in een uitbraak? 

 

Verder zullen er verschillende casussen (MRSA, VRE, ESBL, COVID, plasmiden) uit de praktijk besproken worden, 

waarbij de voordelen of juist de valkuilen van de toepassing van WGS aan bod komen. 

 

 

Inschrijven 
 

Doelgroep 
Deskundigen infectiepreventie (i.o), analisten, MMMers, artsen-microbioloog, artsen- infectieziekten, infectiologen, 

GGD-medewerkers, specialisten ouderengeneeskunde en alle andere geïnteresseerden.  

 

Datum 
Vrijdag 17 december 2021 

 
Locatie 
Van der Valk Princeville 

Princenhagelaan 5 

4813 DA Breda 

 

COVID-19 maatregelen 

Het symposium wordt georganiseerd conform de op dat moment vigerende maatregelen omtrent de bestrijding 

van COVID-19. 

 

Kosten 
Kosten voor deze dag (inclusief lunch) bedragen €125,- per persoon. 

 
  



Wijze van aanmelden 
Inschrijven kan tot uiterlijk 10 december. De zaal biedt plaats aan ongeveer 100 personen. De toelating is op 

volgorde van inschrijving.  

 

Binnenkort volgt een website waarop je je kunt aanmelden voor het symposium. Tot die tijd kun je je al aanmelden 

door een mail sturen naar infectiepreventiesymposium@amphia.nl met je naam, afdeling, kostenplaats van je 

afdeling en naam instelling. 

 

Het inschrijfgeld kun je overmaken naar rekeningnummer: 

NL 70 INGB 0660 9496 79 name van Stichting Amphia onder vermelding van: 

 KP 7970 / 8291100 / IP WGS 

 Voor- en achternaam 
 

Annuleringsvoorwaarden: 
Bij annulering tot 1 week voor het symposium (tot en met 10-12-2021) worden de inschrijfgelden geretourneerd. 

Na deze datum vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.  

 

Contact 
Voor vragen en/of informatie kun je contact opnemen met de afdeling infectiepreventie, telefoon (076) 595 3188 of 

via e-mail op infectiepreventiesymposium@amphia.nl 

 

 
Accreditatie   
Accreditatie is aangevraagd voor Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) 


