
 
 

 
Symposium 2021 

GGD Streeklaboratorium & 
Centrum voor Seksuele Gezondheid 

 
Monsterlijke Microben, 

mooi maar moeilijk! 
 

 
 

Voor huisartsen, verloskundigen, 
specialisten ouderengeneeskunde en  

andere zorgverleners. 
 
 

Donderdag 4 november 2021  
17.00 uur – 21.00 uur   

 
Locatie:  

De Kapel van Hotel Arena  
’s-Gravesandestraat 55 



    Monsterlijke Microben, 
    mooi maar moeilijk! 

 
Inzichten voor zorgverleners 

 
 
 
Met veel plezier nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit 
symposium. 
 
Het Streeklaboratorium voert microbiologische dienstverlening 
en diagnostiek uit. Het Centrum voor Seksuele Gezondheid 
verzorgt aanvullende seksuele gezondheidszorg voor specifieke 
doelgroepen. 
Daarnaast dragen wij beide bij aan kennisuitwisseling tussen 
praktijk, beleid en onderzoek. 
 
Graag ontvangen wij uw aanmelding via 
slarelatiebeheer@ggd.amsterdam.nl, met als onderwerp 
‘Symposium’. Vermeld hierbij uw naam, BIG-nummer en naam 
van uw praktijk. 
 
U ontvangt een certificaat van deelname. Accreditatie voor 
huisartsen is aangevraagd. Deelname is kosteloos. 
 
Met vriendelijke groet van de organisatoren, 
Sylvia Bruisten, medisch moleculair microbioloog en Elske 
Hoornenborg, Hoofd Centrum Seksuele Gezondheid. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via: 
e-mail slarelatiebeheer@ggd.amsterdam.nl of telefonisch met 
onze relatiebeheerders: 
René Vork - 020-555 5364 
Margreet Visser  - 020-555 3941 
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Programmaoverzicht  
 

Monsterlijke Microben, 
mooi maar moeilijk! 

 
 
 
Vanaf 17.00 uur  Inloop en ontvangst met koffie en buffet 
 
18:00 uur  Opening welkom, Mariken van der Lubben,   
  Hoofd Streeklaboratorium 
 
18:05 uur Het vaginale microbioom als risicofactor in de  
  reproductieve en Seksuele Gezondheid 

Rosanne Hertzberger, Microbioloog,  
gastonderzoeker, Amsterdam UMC, locatie VU 

 
18:35 uur  Post-COVID; SARS-CoV-2 en andere     
  respiratoire infecties 
  Matthijs Welkers, Arts microbioloog,    
  Amsterdam UMC, locatie AMC 
 
19:00 uur Pauze 
 
19:20  uur PrEP gebruik en hiv infecties in Amsterdam 

Elske Hoornenborg, Hoofd Centrum seksuele 
  gezondheid, GGD Amsterdam 
 
19:45 uur Syfilis - Casuïstiek en Kijk eens met je soa-bril* 
  Clarissa Vergunst, Dermatoloog, Centrum 
  Seksuele Gezondheid, GGD Amsterdam 

 
20:30 uur Afsluiting en borrel  
 
* wij stellen het enorm op prijs wanneer u van te voren relevante 
casuïstiek kunt indienen, dit bevordert de effectiviteit en 
aantrekkelijkheid van dit gedeelte van het programma. 



 
Bereikbaarheid 

 
Hotel Arena 

 ’s-Gravesandestraat 55 
1092 AA Amsterdam 

 
  entree van het hotel is via het Oosterpark  

ingang ’s-Gravesandestraat. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bij binnenkomst wordt uw coronatoegangsbewijs gescand via 
de CoronaCheck app. 

 


