Mill, 2 juli 2018
BETREFT: Uitnodiging
medicatiebewaking’

Medifarmcursus

‘Laboratoriumwaarden

relevant

voor

behandeling

en

Geachte apotheker,
Het meest gevraagde onderwerp voor de najaarscursus is ‘labwaarden’. U hebt daar toenemend mee te maken
en bent ook aanspreekbaar als u controles of verificaties niet naar behoren uitvoert. We nemen alle labwaarden
door die consequenties hebben voor het handelen van de apotheek, de afgifte van geneesmiddelen als er
afwijkende labwaarden bestaan of die interessant zijn voor een apotheker om kennis van te hebben.
OPZET
Het wordt het vertrouwde patroon van een praktijkgerichte, interactieve cursus met casuïstiek, een plenaire
bespreking daarvan en een samenvattende diapresentatie, waar u een papieren kopie van krijgt.
INHOUD
Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:
-

-

-

de labwaarden die verplicht bekend moeten zijn: nierfunctie, natrium, kalium, PT-INR, HbA1c,
farmacogenetische parameters en spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte (lithium,
digoxine);
point-of-carebepaling (POC) van nierfunctie in de apotheek; doen bij niet bekend zijn van een recente
nierfunctie? Doen bij iedere 70-plusser waarvan de nierfunctie in de apotheek niet bekend is?
leverfunctiestoornissen en hun invloed op medicatie die door de lever wordt afgebroken;
anemie en de behandeling daarvan, trombocyten;
in het kort diverse afwijkende labwaarden voor zover van belang voor de apotheker en zijn functioneren: BSE
en CRP voor de vaststelling van infectie of inflammatie, hypoglykemie en de behandeling ervan,
lipidespectrum (LDL!), schildklierfunctiestoornissen, de betekenis van troponinebepaling voor acuut coronair
syndroom (ACS) en NT-proBNP, PSA, urinezuur en reumafactoren;
in het kort farmacogenetica anno 2018 in de apotheekpraktijk.

PROGRAMMA
Het programma van deze met drie punten geaccrediteerde cursus ziet er als volgt uit:
Vanaf 09.10 uur: registratie, koffie en thee
09.30 uur: aanvang van de Medifarmcursus
12.30 uur: evaluatie, sluiting en lunch
De kosten voor de Medifarmcursus blijven € 165,00 plus 21% btw (€ 34,65), totaal € 199,65. Met bijgaand
antwoordformulier kun je je opgeven of je kunt je aanmelden voor de cursus via de website www.medifarm.nl.
Ruim voor de cursusdatum krijg je digitaal een bevestiging met een routebeschrijving en de deelnemerslijst (om
samen te rijden). Separaat krijg je een rekening. De vraag is deze voor de cursusdatum te betalen. Desgewenst
sturen wij de rekening naar je organisatie of werkgever.
Op de rekening staat of je Medifarm gemachtigd hebt het cursusgeld te incasseren. Als dat het geval is zal
Medifarm het cursusgeld incasseren direct na de cursus. De rekening is dan bestemd voor je administratie.
Voor vragen/wijziging van cursusdatum/afzegging etc. kun je rechtstreeks contact opnemen met Jeanet van het
secretariaatsbureau Prins & Partners: tel. 013-5400727; e-mail: jeanet@pep.nl; fax: 084-7185554.

Graag begroet ik je weer op deze zeer praktijkgerichte, informatieve en interactieve nascholing.
Gert van Lieshout, arts, ook in het BIG-register van 2018-2023 (vh. huisarts), cursusmaker en cursusgever

P.S. De cursus wordt ook geaccrediteerd voor farmaceutisch consulenten via Kabiz.

