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KLINISCHE LES

Tuberculose en gedwongen
onderzoek in het kader van
de Wet publieke gezondheid
In de rubriek ‘klinische les’ bespreken we
aan de hand van casuïstiek verschillende
aspecten van tuberculose. In deze les
wordt ingegaan op de zogenaamde
gedwongen opname voor onderzoek.
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A G E N DA TRAINING EN, C URSUSSEN EN CO NGRESSEN
Den Haag/Utrecht
thehague.worldlunghealth.org/

49th Union World Conference on Lung
Health

Locatie
Informatie

25 oktober 2018

Nurses symposium ‘TB Nursing Care
around the world’

Locatie
Marriott Hotel, Den Haag
Organisatie V&VN Vakgroep Tuberculose, KNCV
Tuberculosefonds, NAPS Union
Informatie thehague.worldlunghealth.org/programme/
preconference-side-events/tb-nursing-carearound-the-world/

12-14 november 2018

European Advanced Course in Clinical
Tuberculosis

Locatie
Royal College of Physicians, Londen
Organisatie TBnet en Imperial College
Informatie www.regonline.co.uk/TBConference2018

10 en 11 januari 2019

Studiedagen VvAwT

27 maart 2019

Landelijke nascholingsdag medisch
technisch medewerkers

Locatie
Vergadercentrum Domstad, Utrecht
Organisatie MtMBeVe i.s.m. KNCV Tuberculosefonds
Informatie Stephanie Gerrets, s.gerrets@Rotterdam.nl

4 en 5 april 2019

Nascholingsdagen sociaal verpleeg
kundigen tbc-bestrijding

Locatie
ISVW te Leusden
Organisatie NSVT, Vakgroep Tuberculose V&VN.
Informatie Tineke Berends, t.berends@umcg.nl

13-17 mei 2019

Wolfheze Workshops

Locatie
Den Haag
Organisatie KNCV, WHO-Euro, ECDC
Informatie marianne.wieser@kncvtbc.org

24-27 oktober 2018
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Locatie
Informatie

Amersfoort
secretariaat Nascholingscommissie VvAwT,
via mw. J. Huisman-van Berkel,
van.berkel.cons@upcmail.nl

