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Accreditatie is aangevraagd
bij de CvAH en CKRD

Geachte mevrouw, mijnheer,
Graag nodigen wij u uit voor de MSD Academy-nascholing:
‘Een gezonde relatie tussen mens en dier’ op donderdag 12 november
2020. Deze nascholing is het vervolg op de uitstekend bezochte eerste
editie, eind 2018 in Wageningen. Dit keer staat het thema ‘feiten en fabels
rondom vaccineren’ centraal.
U weet als geen ander dat vaccinatie één van de grootste successen voor
de volks- en diergezondheid van onze tijd is. Een groot en groeiend aantal
infectieziektes bij mens en dier wordt met vaccins voorkomen. Ook weet u
dat de gezondheid van mens en dier nauw met elkaar zijn verbonden:
One Health. In dat kader is er veel aandacht voor antibiotica, maar ook voor
vaccins: ziekte bij mensen kan bijvoorbeeld worden voorkomen door dieren
te vaccineren.
Wereldwijd redden vaccins miljoenen mensenlevens per jaar. Dat is een
feit. Ook een feit is dat er alleen al in Nederland jaarlijks meer dan
50 miljard (!) doses vaccin voor dieren worden geproduceerd. Maar zoals u
weet gaan er ook veel hardnekkige vaccinatie-fabels rond…
Ook in uw praktijk kunt u te maken krijgen met de invloed van berichten op
social media over vaccinatie. Wat kunnen we daarvan leren, hoe kunnen
we omgaan met geuite bezwaren en deze ‘ombuigen’? Hoe kunnen we
mensen nóg beter overtuigen van het immense belang van vaccineren?
Opnieuw heeft MSD Academy voor u een afwisselend en interessant
wetenschappelijk programma samengesteld, met sprekers uit de humane
en de veterinaire wereld, en uit het vakgebied van communicatie- en
gedragswetenschappen.
En net als de vorige keer zijn bij deze nascholing huisartsen én dieren
artsen aanwezig. Huisartsen en dierenartsen spelen allebei een cruciale
rol in de zorg voor een gezonde relatie tussen mens en dier. En u kunt nog
veel van elkaar leren, zo ervoeren de bijna 200 collega’s die deelnamen
aan de eerste editie van deze nascholing.
Schrijft u zich snel in, want vol is vol.
Graag tot ziens op donderdag 12 november a.s.!
Met vriendelijke groet,
Niels Bouwman

Marjan van Kampen

MSD Human Health

MSD Animal Health

Programma
09:30 - 10:00

Ontvangst en registratie

10:00 - 11:00	Het Ideevirus en het vaccin

Drs. D. Remarque, gedragswetenschapper, Open Now te Amsterdam
11:00 - 12:00	Ebola - a never ending story?

Dr. Perry J.J. van Genderen, Internist Eramsus MC Rotterdam
12:00 - 13:00	Lunch
13:00 - 14:00	Ouders als helden - Ervaringsverhalen over vaccinatie in online
gezondheidscommunicatie

Prof. Dr. J.M. Sanders, Radboud Universiteit Nijmegen,
communicatie- en informatiewetenschappen
14:00 - 15:00	Signalen van huiselijk geweld herkennen in huisartsen- en dierenartsenpraktijk

Dr. N Endenburg, Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde
15:00 - 15:15	Koffiepauze
15:15 - 16:45	Feiten en fabels rondom vaccinatie en antibiotica resistentie

Dr. E.M. Broens, Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde
& Maarten van Dongen, PhD, AMR-Insights Woudenberg
16:45 - 17:00

Afsluiting

Datum en locatie
Donderdag 12 november 2020
Hotel de Wageningsche Berg
Generaal Foulkesweg 96
6703 DS Wageningen

Kosten deelname
De kosten voor deelname aan de MSD
Academy bedragen € 50,-. Naast het
wetenschappelijk programma ontvangt
u koffie, thee en lunch. De betaling vindt
direct plaats wanneer u zich inschrijft.
Scholingsaftrek
Wanneer de huisarts/dierenarts als vrije
beroepsbeoefenaar/ondernemer kosten
maakt voor een vakcursus of -opleiding,
zijn deze kosten voor 100% aftrekbaar van
de fiscale winst.
Accreditatie
Voor deze nascholing wordt accreditatie
aangevraagd bij het College voor Accreditatie
Huisartsen van de KNMG, en bij de CKRD
voor dierenartsen. Accreditatie geldt per dag
en punten kunnen per dag toegekend
worden indien het gehele programma van de
dag gevolgd is.

Annulering
Bent u onverhoopt verhinderd, wilt u dit dan
zo spoedig mogelijk doorgeven aan MSD
Academy (tel. 0800-0227222). Een collega kan
uw plaats dan innemen. Kosteloos annuleren
kan tot uiterlijk 3 weken voor de datum van
de nascholing, daarna worden administratieen annuleringskosten á € 25,- per inschrijving
in rekening gebracht. Bij annulering minder
dan 5 werkdagen voor de nascholing wordt
geen geld geretourneerd.
MSD Academy informatielijn
Telefoon:
0800-0227222
Email:
info@msdacademy.nl
Website:
www.msdacademy.nl

NL-NON-00363

Inschrijving
Zowel huisartsen als dierenartsen kunnen
zich aanmelden via onze website
www.msdacademy.nl. Na verwerking van uw
inschrijving ontvangt u een bericht van
deelname. Inschrijvingen worden behandeld
op volgorde van binnenkomst.

De gegevens van de huisarts zijn afkomstig van IQVIA. Voor meer informatie of indien u er geen
prijs op stelt in de toekomst mailingen van MSD BV te ontvangen, kunt u contact opnemen met
IQVIA via nl.onekey@iqvia.com of via telefoonnummer 035 – 69 55 355.

