Scholingsdag NVKP zaterdag 21 november 2000 te Arnhem

THEMA:

Scholingsdag NVKP zaterdag 19 november 2011 te Zeist
Thema:
Immunologische bijwerkingen bij vaccinaties
en hepatitis B, wat weten we ervan?

Met lezingen over:
- Diagnose en behandeling van virale hepatitis door Dr. G.J. Boland, immunoloog
- De Hepatitis B vaccinatie door Dr. K. Gaublomme, homeopathisch huisarts
- Immunologische bijwerkingen bij vaccinaties door Prof. dr.ir. H.F.J. Savelkoul,
celbioloog en immunoloog
- Hepatitis B, een gevaar voor de gezondheid? door M. Brands/I.Janssen,
klassiek homeopaten
- Praktijkgevallen na de hepatitis B vaccinatie door P. Guinée, klassiek
homeopaat

Toelichting:
Vanaf 1 oktober 2011 wordt aan het Rijksvaccinatieprogramma de hepatitis B
vaccinatie toegevoegd. Het RIVM biedt geen keuze in het wel of niet toedienen van
hepatitis B, de prik gaat behoren tot het vanzelfsprekende, algemeen geldende
schema en zal in één cocktail worden gegeven. Er wordt niet gesproken over de
bijwerkingen van het vaccin en hoe vaak hepatitis B voorkomt in Nederland bij
baby’s. Vanaf 1 oktober 2011 zal prik 1 DaKTP-HIB-Hep-B (Infanrix-hexa) bevatten,
prik 2 Pneumokokken (Synflorix). En dat op 2,3,4 en 11 maanden. In totaal gaat dit
over 21 vaccinaties binnen 3 maanden en 28 vaccinaties binnen 1 jaar.
Deze scholingsdag wil meer informatie geven over verschillende facetten rond
hepatitis B als ziekte en als vaccin. Daarnaast is er de lezing over immunologische
bijwerkingen bij vaccinaties in het algemeen.
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Over de sprekers en hun lezingen:
Greet Boland – immunoloog
De spreker: Dr. G.J. Boland (1962) is werkzaam als
immunoloog, moleculair bioloog en projectleider op
de afdeling Medische Microbiologie van het UMC
Utrecht en op het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC)
te Amersfoort. Ze houdt zich op het UMC Utrecht
vooral bezig met de diagnostiek van virale infecties
en werkt zij er als projectleider. Op het NHC is zij
projectleider. In 1991 is zij gepromoveerd op de
diagnostiek van Cytomegalovirusinfecties. Daarna
heeft zij zich gespecialiseerd in virale hepatitis.

Lezing: Diagnose en behandeling van virale hepatitis
Chronische virale hepatitis veroorzaakt door het hepatitis B- of hepatitis C-virus
komt wereldwijd voor. In een aantal landen kan wel 10% van de bevolking aan deze
ziekte lijden. Door toepassen van preventiebeleid (hygiëne, voorlichting,
vaccinatie) en behandeling van bestaande chronische infecties moet het in de
toekomst mogelijk zijn chronische hepatitis, levercirrose en leverkanker
wereldwijd te verminderen. In deze presentatie wordt preventie, diagnostiek en
behandeling van vooral chronische hepatitis B en C belicht.

Kris Gaublomme – homeopathisch huisarts
De spreker: Dr. K. Gaublomme ( 1953), homeopathisch
huisarts, is sinds 1991 voorzitter van de vzw (vereniging
zonder winstoogmerk) Preventie Vaccinatieschade. Hij is
tevens actief lid van het European Forum for Vaccine
Vigilance. Tot zijn publicaties behoren Het recht op ziek
zijn, 1989; Impfen, Recht und Billig?, 1990; Bibliography
of Vaccinosis, 1995. Hij was redacteur van The
International Vaccination Newsletter, 1993-1998, en is
nog steeds redacteur van ‘t Prikje sinds 1989. Hij heeft
een klassiek homeopathische huisartsenpraktijk in
Maasmechelen, België.
Lezing: De hepatitis B vaccinatie
Hepatitis B is beslist geen pretje, maar het risico om de ziekte op te lopen is zeer
beperkt, bij zuigelingen zelfs zo goed als onbestaand. Waarom wordt dit vaccin dan
toegevoegd aan het algemene vaccinatieschema op babyleefijd? Wat dienen ouders
te weten over de veiligheid van dit vaccin? Hoe zit het met de werkzaamheid
ervan? Allemaal essentiële vragen die ouders zich moeten stellen voor ze
overwegen hun kind te laten vaccineren. Een speurtocht door de klassieke
medische literatuur levert onthutsende resultaten op!
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Huub Savelkoul, celbioloog en immunoloog
De spreker: Prof.dr.ir. H.F.J. Savelkoul (1956) is sinds
2000 hoofd van de afdeling Celbiologie en
Immunologie van Wageningen Universiteit. Zijn
hoofdinteresse is de ontwikkeling van (voedsel)allergie en
hij is oprichter van het Allergie Consortium Wageningen
(ACW). Via deze onderzoekslijn werken hij en zijn groep
aan immunomodulatie door voedsel en blootstelling aan
andere omgevingsfactoren zoals infecties,
elektromagnetische velden en leefstijl.

Lezing: Immunologische bijwerkingen bij vaccinaties
Vaccinaties worden verondersteld bijwerkingen te kunnen geven, zoals allergische
reacties, astma, hooikoorts, eczeem, autisme en darmziekten naast een lokale
ontsteking met een algemeen ziek zijn, koorts en koortsstuipen. De bijwerkingen
hangen o.a. af van het soort vaccin, en dan vooral of het een dood of een verzwakt
levend vaccin is. De immuunrespons kan worden versterkt en langduriger worden
door de toepassing van adjuvantia. In deze lezing worden de achtergronden
uitgelegd waarom men denkt dat immunologische reacties die worden opgewekt
door vaccinaties bijwerkingen zouden kunnen veroorzaken, mede aan de hand van
voorbeelden uit de praktijk. De immunologische kennis en communicatie over
vaccineren kan worden verbeterd.

Moniek Brands, klassiek homeopaat
De spreker: Moniek Brands (1965) is klassiek
homeopaat en Cease- therapeut in Maastricht. Dit na
20 jaar werken als sociaal psychiatrisch
verpleegkundige binnen kind- en jeugdzorg. Voor de
NVKP heeft zij jarenlang uitgebreid voorlichting
gegeven aan ouders over de kritische kanten van
vaccinaties. Het toevoegen van de hepatitis B
vaccinatie aan het reguliere schema kreeg daardoor
haar speciale aandacht.
Irma Janssen: klassiek homeopaat, verpleegkundige en docent medische vakken. Na
de HBOV en een werkzame periode van 20 jaar als wijkverpleegkundige is Irma
praktiserend klassiek homeopaat sinds 1988 met als specialisatie kinderen, dieren
en de tropen. Daarnaast verzorgt zij medische lessen en bijscholing (voor de VNT)
en coördineert zij het medisch jaar aan de School voor Homeopathie te
Amersfoort.
Daar Irma op 19 november in het buitenland verblijft, heeft zij haar PowerPoint
presentatie aan Moniek ter beschikking gesteld, die deze met eigen toevoegingen
en aangepast aan het programma van deze dag zal presenteren.
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Lezing: Hepatitis, een gevaar voor de gezondheid?
Naar schatting is 0,5% van de Nederlandse bevolking drager van hepatitis B
(Nationaal Hepatitis Centrum) en heeft ca. 2% van de bevolking ooit een infectie
met het hepatitis B virus doorgemaakt.
Sinds 2003 is het hepatitis B vaccin opgenomen in het RVP en wordt gegeven met
2,4 en 11 maanden aan baby’s, van wie de ouders uit een land komen waar de
ziekte veel voor komt. De Gezondheidsraad adviseert nu om de hepatitis Bvaccinatie op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), waarschijnlijk in
het najaar van 2011 voor alle baby’s.
Wat houdt de ziekte in en wat zijn de gevolgen van een besmetting. Hoe is het
vaccin tot stand gekomen en wat zijn de bijwerkingen en risico’s van het vaccin.

Peter Guinée, klassiek homeopaat
Spreker: Peter Guinée (1945) is drs.
Bedrijfseconomie en vervolgens sinds 1981
klassiek homeopaat in Maastricht.
Al 25 jaar geleden ging zijn interesse speciaal
naar de bijwerkingen van vaccinaties en de
behandeling van de gevolgen ervan. Omdat er
een groot gebrek aan kritische informatie was
over dit onderwerp, en omdat hij besefte dat
veranderingen niet zozeer bewerkstelligd
worden door medische argumenten maar meer
door maatschappelijke druk, nam hij het
initiatief tot oprichting van de NVKP.
Lezing: Praktijkgevallen van gezondheidsproblemen na hepatitis B vaccinatie
Doordat volwassenen, werkzaam in de gehele gezondheidssector al jaren de hepatitis
B vaccinatie krijgen, is bij hen het effect al langer bekend en mogelijk duidelijker
waar te nemen dan bij hele jonge kinderen. Peter zal enkele gevallen uit zijn praktijk
toelichten.
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Programma scholingsdag 19 november 2011

09.15

Ontvangst en inschrijving.

10.00

Welkomstwoord door dagvoorzitter: Martin de Munck
voorzitter NVKP

10.00 – 11.15

Lezing: Dr. Greet Boland: diagnose en behandeling van virale
hepatitis

11.15 – 11.30

Pauze

11.30 – 12.45

Lezing Dr. Kris Gaublomme: de hepatitis B vaccinatie

12.45 – 13.30

Lunchpauze

13.30 – 14.45

Lezing Prof. dr.ir. Huub Savelkoul: immunologische bijwerkingen
bij vaccinaties

14.45 – 15.00

Theepauze

15.00 – 16.00

Lezing Moniek Brands/Irma Janssen: hepatitis een gevaar voor
de gezondheid?

16.00 – 16.30

Peter Guinée: praktijkgevallen na hepatitis B vaccinatie

16.30 – 17.00

Forumdiscussie

17.00 uur

Afsluiting en uitgifte van certificaten
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Informatie
Algemeen
De samenvattingen van de lezingen zullen worden gebundeld in een syllabus die te
gebruiken is als naslagwerk. Deze zal aan het begin van de dag aan de deelnemers
worden uitgereikt. De dagvoorzitter is Martin de Munck, voorzitter van de NVKP.

Locatie
In de aula van de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist.

Accreditatie
Accreditatie voor deze scholingsdag wordt bij verschillende beroepsorganisaties
aangevraagd. De verleende accreditaties zullen op de website www.nvkp.nl worden
vermeld.
Deelnemers ontvangen na afloop van de dag een bewijs van deelname. Deze
certificaten worden uitsluitend persoonlijk overhandigd.

Aanmelding
Aanmelding en betaling voor de scholingsdag geschiedt door het geheel invullen
van het aanmeldingsformulier, dat u vanaf eind mei op de website www.nvkp.nl
kunt vinden. Wij vragen u om naast uw naam, adres en plaatsgegevens, uw
beroepsvereniging en het lidnummer van de NVKP, indien dit van toepassing is, in
te vullen. Het entreegeld dient tegelijkertijd op de website te worden voldaan via
betalingsmogelijkheid van Ideal.
Aanmelding is alleen definitief nadat u van deze betalingsmogelijkheid gebruik
heeft gemaakt.
In verband met een maximum aantal deelnemers is het raadzaam om u zo spoedig
mogelijk aan te melden. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de
betaling.

Kosten
Deze scholingsdag kost bij voorinschrijving € 85,00, inclusief syllabus, koffie, thee
en lunch.
De voorinschrijving sluit op 19 oktober 2011. Na 19 oktober 2011 betaalt u € 95,00.
Voor studenten: € 50,00 (kopie van uw studentenkaart kunt u apart sturen naar:
secretaris@nvkp.nl)
Het bedrag is inclusief syllabus, koffie, thee en lunch.

Vragen
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u deze in een e- mail stellen aan
Anne-Marie van Raaij-Schouten, secretaris NVKP en organisatie scholingsdag:
secretaris@nvkp.nl.
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