
 

 

Mill, juni 2019 

BETREFT: uitnodiging Medifarmcursus ‘Ziekte van Parkinson, kenmerken en behandeling’  

 

Beste apotheker,  

Dit wordt de laatste Medifarmcursus die ik fysiek ga geven op locaties in Nederland. Dit heb ik dan 25 jaar met heel 
veel plezier, energie en voldoening gedaan. 
Mijn opvolger Serdar Araz, openbaar apotheker van ARAZ Opleiding & Training, is inmiddels gestart met het fysiek 
geven van Medifarmcursussen op locaties en zal daar de komende jaren energiek mee doorgaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij de Medifarmcursussen naar volle tevredenheid en succesvol zal blijven geven. 
De cursusmaterialen voor toekomstige cursussen zullen Serdar en ik samen blijven ontwikkelen, zodat vele 
huisartsgeneeskundige aspecten aan de orde blijven komen. Deze vormen immers een van de redenen om de 
Medifarmcursussen te volgen. Ze zijn daarin uniek. 
Het onderwerp van deze laatste Medifarmcursus die ik ga geven is de ziekte van Parkinson, omdat hier zoveel 
(huisarts)geneeskundige aspecten bij aan de orde zijn, buiten de medicatie. 

OPZET 
Het wordt het vertrouwde patroon van een praktijkgerichte, interactieve cursus met casuïstiek, plenaire bespreking 
en een samenvattende diapresentatie, waar je een papieren kopie van krijgt.  

INHOUD 
Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:   

- de klassieke trias van motorische stoornissen van de ziekte van Parkinson: hypokinesie, rigor en tremor; 

- andere motorische stoornissen zoals houdings- en balansstoornissen, vaak met vallen en fracturen als gevolg;  

- de regelmatig voorkomende aspecifieke klachten die aan de ziekte van Parkinson vooraf kunnen gaan; 

- niet-motorische symptomen zoals: orthostatische hypotensie, obstipatie, bemoeilijkte mictie, cognitieve 

stoornissen, transpireren, speekselvloed, toegenomen talgsecretie, benauwdheid en vooral reukverlies; 

- meer kans op psychose en grote kans op erbij komen van depressie en dementie, met hun behandeling; 

- de belangrijke niet-medicamenteuze behandeling; 

- alle aspecten van farmacotherapie, zoals welke levodopa, retard en/of direct, combinaties, doseertijden, 24-

uursspiegel nodig? ijzer erbij? duodopagel, apomorfine, medicatie en voeding, comedicatie, rol van de apotheker; 

- hoogfrequente stimulatie met diepte-elektroden van de subthalamische kern: 'deep brain stimulation'. 

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  

OPGAVE 
De kosten voor deze Medifarmcursus zijn € 175,00 plus 21% btw (€ 36,75), totaal € 211,75.  
Met het antwoordformulier kun je je opgeven. Aanmelden voor de cursus kan ook 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). Daarbij krijg je een rekening. De vraag is deze voor de cursusdatum te betalen.  
Desgewenst sturen wij de rekening naar je organisatie of werkgever. Als je Medifarm gemachtigd hebt het 
cursusgeld te incasseren gebeurt dit 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, cursusmaker en cursusgever  

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


