
PROGRAMMA
Vrijdag 22 november 2019 te Brussel (Pacheco center)

“Stakeholders dialogue”
Voorontwerp van het Belgisch nationaal One Health actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)

 

Reflectie en gedachtewisseling over de Belgische strategie voor de komende 5 jaar (2020-2024) voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie bij mens,  
dier en in het milieu, en zorginfecties in ziekenhuizen, ontwikkeld in samenwerking met BAPCOC en AMCRA.

Op deze dag willen we vertegenwoordigers van professionele organisaties, zowel uit de privésector als het middenveld, evenals wetenschappelijke organisaties 
die werken rond menselijke, dieren- en milieugezondheid samenbrengen rond een “One World One Health”-aanpak

NL/FR interpretatie
Moderator : Dirk Draulans

8u30 Ontvangst en koffie

9u Inleiding: Uitdagingen Antimicrobiële resistentie (Tom Auwers, voorzitter, FOD)

9u20 Ontwerp van het Belgisch Nationaal Actieplan One Health: context en proces (Martine Delanoy, FOD).

9u40 Presentatie van de doelstellingen en de voorgestelde acties  
 • Menselijke gezondheid (Anne Ingenbleek, FOD ; Laure Geslin, FAGG )
 • Dierengezondheid (Katie Vermeersch, FAVV ; Dries Minne, FAGG)
 • Vragen en antwoorden

10u50 Koffiepauze 

11u20 Presentatie van de doelstellingen en voorgestelde acties (vervolg) 
 • Leefmilieu gezondheid (Pierre Kerkhofs, FOD ; Michel Goret, FAGG)
 • Transversale acties (Pieter-Jan Ceyssens, Sciensano ; Lieven De Raedt, FOD) 
 • Vragen en antwoorden 

12u  Lunch sandwich

13u Bespreking in sectorale groepen
 • Menselijke gezondheid (onder leiding van Pedro Facon , FOD) - auditorium
 • Dierengezondheid (onder leiding van van Dries Minne, FAGG) - Zaal 1
 • Leefmilieu-gezondheid (onder leiding van Pierre Kerkhofs, FOD) - Zaal Saman

14u45 Koffiepauze

15u Verslag van de deelgroepen

15u30 Discussiepanel :  Prof. Dr. An De Sutter (UGent) of Prof. Dr. Samuel Coenen (UAntwerpen), Prof. Dr. Olivier Denis 
 (UCLouvain – Mont-Godinne), M. Patrick Bogaerts (Société de Médecine Dentaire), Vertegenwoordiger (tbc) (Fédération wallonne  
 de l’Agriculture, pour l’Agrofront), M. Stefan Van Goethem (VDV - Vlaamse Dierenartsenvereniging), M. Jean-Pierre Silan (AIDE),  
 Mme Greet De Gueldre (AQUAFIN), Prof. Dr. Nicolas Antoine-Moussiaux (ULg).

16u30 Sluiting van de dag (Tom Auwers, FOD)

16u40 Receptie



Praktische informatie 
 

Onthaalbalie 
Het team van de Conferentie zal u graag verwelkomen op vrijdag 22 november van 8:30 uur tot 16:30 uur aan de onthaalbalie bij de ingang 
van de conferentiezaal. 
 
 
Badges & registratie 
De deelnemers worden verzocht zich aan te melden bij de onthaalbalie om er hun badge bij aankomst in ontvangst te nemen.  
 
Om organisatorische redenen worden alle deelnemers verzocht hun badge steeds te dragen. 

 
 
Werktaal tijdens de conferentie 
Tijdens de conferentie zal er simultane vertaling zijn, naar en van het Frans en Nederlands. 
 

 

Vergaderzalen 
De zittingen zullen plaatshebben in het Auditorium Pacheco. 
 
 
 Internet - Wifi 
De deelnemers zullen gratis WIFI kunnen gebruiken in de vergaderzaal.   
 
 
Plaats van de conferentie 
De conferentie zal plaatshebben bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Auditorium Pacheco, Finance Tower (Kruidtuinlaan 50 – 
1000 Brussel). 
 
Ingang: Pachecolaan  nr.13 - 1000 Brussel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
         Plan 1 

 
 
Traject om de plaats van de conferentie te bereiken 
Dichtstbij gelegen metrostation & tramhalte: Kruidtuin (metrolijnen 2 of 6 / tramlijnen 92 of 93) 
Dichtstbij gelegen treinstation1: Centraal Station (of Station Brussel-Noord) 
 
 
Vanuit het Centraal Station  
Optie 1 Trein + te voet 
 Stap uit in Brussel-Centraal en neem de uitgang noord richting kathedraal. Loop door the groen pleintje tegenover 

de kathedraal. Neem verder de de Berlaimontlaan die iets verder de Pachecolaan wordt om de hoofdingang van het  
Auditorium te bereiken.   

  
 De afstand te voet bedraagt 800 meter.   
 

                                                
1 Het station Brussel-Congres is het dichtstbij gelegen station, maar weinig treinen stoppen er. 
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  Plan 2 
  
   
 
Optie 2 Trein + Tram 
 Vanuit het station Brussel-Centraal: ga naar de tramhalte ‘Park’ (zie plan 1) in de Koningsstraat, neem tram 92 of 93 

(richting Kruidtuin) en stap uit aan de halte ‘Kruidtuin’. De Finance Tower (Finto) bevindt zich aan de overkant van 
het kruispunt. Loop de Kruidtuinlaan af tot aan de hoek (verkeerslichten) en neem links de Pachecolaan tot aan de 
ingang van het Auditorium Pacheco.   

 
 
Optie 3 Trein + Metro 
 
 Vanuit het station Brussel-Centraal: neem de metrolijn (richting Stokkel of Hermann-Debroux), stap uit in het  

station ‘Kunst-Wet’ voor de aansluiting met de metrolijn 6 (richting Elisabeth). Stap uit in het station ‘Kruidtuin’. In 
het  station, loop door de gang die naar de Finance Tower (Finto) leidt. Loop de Kruidtuinlaan af tot aan de hoek 
(verkeerslichten) en neem links de Pachecolaan tot aan de ingang van het Auditorium Pacheco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vanuit het Noord Station 
 
Metro : 
Neem de premetro richting Brussel Zuid en stap af aan Rogier.  
Neem metrolijn 2 of 6 tot aan halte Kruidtuin. 
 
Te voet : 11 minuten 
 

 
 
 
Met de wagen / Parkeerinformatie 
 
GPS-coördinaten: breedtegraad: 50.852472 – lengtegraad: 4.363125 
Indien u met de wagen komt: er zijn meerdere betalende ondergrondse parkeerruimten in de buurt.   
 
 
 

Contactpersonen voor alle verdure praktische informatie 
 
Martine Delanoy 
0474 71 78 44 
martine.delanoy@health.fgov.be 
 
Didier Weydisch 
0473 31 79 00 
didier.weydisch@health.fgov.be 
 




