
‘AMR in één dag’ 
Conferentie over grootste probleem  Gezondheid en Voedselveiligheid: Antibioticaresistentie/AMR   

AANMELDEN: info@amr-insights.eu of http://bit.ly/AMR-25-01-18-REG 

‘AMR in één Dag’ is een conferentie voor bestuurders, managers en 

(top)ambtenaren van organisaties in Gezondheid, Voeding en Milieu die zich  

in korte tijd willen verdiepen in antbioticumresistentie/AMR: 

 

• Wat AMR is: van begrijpen naar beter ingrijpen 

• AMR over de sectoren: het ‘One Health’ perspectief 

• Risicofactoren AMR en hoe verspreiding voorkomen  

• Risicolanden en gevolgen van globalisering voor uw organisatie 

• Uw eigen organisatie bron van AMR: help, wat nu 

• Aansluiten op AMR beleid in Nederland en EU 

• Sociaal-economische impact van AMR in Nederland en EU 

• Directe en indirecte kosten door AMR en hoe deze te beperken   

• Mortaliteit en ziekteverzuim door AMR en hoe deze te beperken  

 

25 JANUARI 2018, 9:30-17:30 u 

‘De Twee Marken’  

Maarn (Utrecht) 

PRAKTISCHE INFORMATIE: 

 

DONDERDAG 25 JANUARI  

9.30 – 17.30 uur 

 

De Twee Marken  

Trompplein 5 

3953 CR Maarn  

 

(Op 5 minuten lopen van NS 

station Maarn)  

 

Kosten: €  745 (ex BTW) 

 

AANMELDEN: 

info@amr-insights.eu  

http://bit.ly/AMR-25-01-18-REG 

Antibioticumresistentie / AMR 
 

Antibioticumresistentie, in breder verband ook AMR genoemd, 

is een snelgroeiend maar zwaar onderschat mondiaal probleem. 

Nu al overlijden jaarlijks wereldwijd 700.000 mensen aan de 

gevolgen van AMR. In Europa gaat het jaarlijks om 25.000 

sterfgevallen en bedragen de vermijdbare kosten zo’n  € 1.5 miljard. 

De ‘Review on Antimicrobial Resistance ‘ voorziet dat in in 2050 

jaarlijks 10.000.000  mensen overlijden door AMR dat daarmee de 

grootste doodsoorzaak wordt.  

 

Dr Maarten B.M. van Dongen, initiatiefnemer AMR Insights:  

“Professionals bewust maken van hun bijdrage aan de oplossing   

van AMR en ondersteunen met informatie en kennis” 



‘AMR in één dag’ op 25 januari 2018: 
9.00 Informele kennismaking, koffie 

9.30 Intro: Bacteriën blijven de baas 

10:30 Antibiotica: nut, noodzaak en narigheid  

11:30  AMR: oorzaak en gevolgen 

12:30  Lunchbuffet met video AMR (optioneel)  

13:30 AMR bedreigt Gezondheid, Voeding en Milieu 

14:30  AMR beleid in Nederland en EU   

15:30  Koffie/thee 

16:00 Sociaal-economische impact AMR 

17:00 Een strategisch antwoord op AMR 

17:30 Gelegenheid tot netwerken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT: 

Dr Maarten van Dongen 

AMR Insights  

E: info@amr-insights.eu 

T: +31651558068 

De events van AMR Insights zijn  mede tot stand gekomen in samenspraak met  ZLTO, COV. NZO, NEPLUVI en AVINED.  

AMR Insights is een initiatief van InnoTact Consulting.  InnoTact is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57963177. 

AANMELDEN: 

E info@amr-insights.eu 

http://bit.ly/AMR-25-01-18-REG 

Met ‘AMR in één dag’ bent u in staat om: 

• AMR te begrijpen én informatie te beoordelen 

• Uw eigen visie op AMR te ontwikkelen   

• Een terzake kundig gesprekspartner te zijn 

• AMR calamiteiten beter vóór te zijn 

• Uw organisatie te verbinden aan NL en EU AMR beleid 

 

Eerdere bijeenkomsten AMR Insights:  

“Complimenten voor uitstekende cursus” 

“Erg interessant en bruikbaar” 

“Zo belangrijk om mensen van verschillende  sectoren over het onderwerp AMR  te spreken” 

De ‘Review on Antimicrobial Resistance ‘ voorziet dat in in 2050 jaarlijks 

10.000.000  mensen overlijden door AMR: AMR als grootste doodsoorzaak .  

‘AMR in één dag’ 
Conferentie over grootste probleem  Gezondheid en Voedselveiligheid: Antibioticaresistentie/AMR   

  

INFORMATIE: 

E info@amr-insights.eu 

http://bit.ly/AMR-25-01-18-INFO 


