Mill, december 2018

BETREFT: uitnodiging Medifarmcursus ‘Acuut coronair syndroom en Hartfalen’
Geachte apotheker,
Op het evaluatieformulier van de laatste Medifarmcursus was Hartfalen een van de meest gevraagde
onderwerpen. Daardoor is dit onderwerp voor deze cursus gekozen, mede omdat er veel zeer interessante
medische aspecten aan het onderwerp zitten, hartfalen alleen maar vaker voor zal komen en het een lijden is dat
net zo dodelijk is als kanker. De vijfjaarsoverleving is ongeveer 50%! Bij het schrijven van de cursus leek ‘Acuut
coronair syndroom’ ook heel geschikt om mee te nemen als onderwerp. Daar wordt voor apothekers vrijwel nooit
nascholing over gegeven.
Deze cursus vormt een goed geheel met en is een goede voorbereiding op de volgende Medifarmcursus
‘Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)’, die van half april t/m half juni 2019 gegeven gaat worden door een
heel goed ingevoerde apotheker naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe NHG-Standaard.
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:
- het ‘Acuut coronair syndroom’ met wat de term inhoudt, de ontstaanswijze met vele plaatjes en de
hedendaagse voortvarende behandeling ervan door huisarts en cardioloog via percutane coronaire interventie,
met plaatjes;
- ‘Hartfalen’ met de twee verschillende verschijningsvormen, de ontstaanswijze met plaatjes, de
symptomatologie, de behandeling die voortvloeit uit de ontstaanswijze en de slechte prognose van hartfalen;
- de aspecten van de behandeling die speciaal van belang zijn voor de apotheker, zoals de hoogte van de
dosering van de verschillende geneesmiddelen die tegelijkertijd gebruikt worden bij de behandeling van
hartfalen, het belang van het kennen van de nierfunctie en het kalium, medicatiereviews wegens polyfarmacie
etc.
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 zijn, na jarenlang gelijk gebleven te zijn, uitgekomen op € 175,00 plus 21% btw
(€ 36,75), totaal € 211,75. Met bijgaand antwoordformulier kun je je opgeven. Je kunt je ook 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.

