
 

Mill, juni 2019 
 

BETREFT: uitnodiging Medifarmcursus ‘Reumatische aandoeningen, capita selecta’ 
 

Geachte apotheker,  
 
Bij eerdere Medifarmcursussen is door jullie ‘Reumatische aandoeningen’ veelvuldig genoemd als een van de 
meest gewenste onderwerpen. Daardoor staat dit onderwerp in deze cursus centraal.  
Reumatische aandoeningen hebben enorme invloed op het leven van patiënten. Gelukkig zijn er nieuwe 
ontwikkelingen binnen diagnostiek en behandeling van de verschillende reumatische aandoeningen. Al deze 
zeer interessante medische en inhoudelijke aspecten komen uitgebreid aan bod in deze nascholing.  
 
UITVOER 
De cursus is samengesteld door Serdar Araz, openbaar apotheker. Gert van Lieshout heeft de zo gewenste 
medische en huisartsgeneeskundige aanvullingen gedaan. Serdar geeft de cursus op de locaties. 

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:   

- reumatoïde artritis, jichtartritis, reactieve artritis en artritiden bij andere aandoeningen zoals bij de ziekte van 
Bechterew (spondylitis ankylopoetica) en artritis psoriatica; 

- artrose en artritis bij artrose;. 
- de behandeling van reumatoïde artritis met NSAID’s, Disease Modifying Antirheumatic Drugs (DMARD’s) 

zoals methotrexaat, biologische TNF-alfa-blokkers en recentelijk JAK-remmers, met doseringen, interacties 
en contra-indicaties; 

- behandeling van artritiden, acute jicht, chronische jicht en verhoogde urinezuurspiegels; 
- de rol van de apotheker binnen de farmaceutische zorg voor patiënt met een reumatische aandoening: 

eerste, tweede of vervolguitgifte-gesprek, controleren en bewaken van de bijwerkingen en de mediatie, de 
nierfunctie en de therapietrouw. 

  
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 op deze praktische, informatieve en interactieve nascholing. 

Serdar Araz, openbaar apotheker  

PS De cursus wordt ook geaccrediteerd voor farmaceutisch consulenten via Kabiz. 


