Mill, november 2019
BETREFT: uitnodiging Medifarmcursus ‘Diabetes mellitus type 2’
Geachte apotheker,
Op het evaluatieformulier van de laatste Medifarmcursus is diabetes mellitus type 2 verreweg het meest gevraagde
onderwerp. Dit onderwerp is voor de eerste cursus in 2020 gekozen.
Dat dit ziektebeeld zo in de belangstelling staat, heeft vooral te maken met de nieuwe NHG-Standaard over dit
onderwerp en de vernieuwde adviezen van behandeling. Eindelijk krijgen de nieuwe middelen ook een plaats in het
voorschrijfpatroon van de huisarts. Uiteraard worden ook de andere nieuwe middelen besproken, want die ziet u
immers in toenemende mate op (specialisten)recepten verschijnen. Ook de allerlaatste stand van zaken in de
literatuur sedert het verschijnen van de NHG-Standaard in 2018 worden besproken. En dat zijn er verschillende.
OPZET
Door de blijvende nauwe samenwerking met Gert van Lieshout verandert er niets in de opzet en uitwerking van de
casuïstiek en de diapresentatie. Het vertrouwde patroon blijft onveranderd: praktijkgericht, interactieve casuïstiek
met de bekende vele medische en huisartsgeneeskundige aspecten, gevolgd door de interactieve plenaire
bespreking van de casuïstiek. Zoals altijd afgesloten met de samenvattende diapresentatie, waar u een papieren
kopie van kunt krijgen bij de bespreking. Velen hebben immers de presentatie al gedownload.
INHOUD
Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:
- diagnostische en therapeutische benaderingen voor geïndividualiseerde diabeteszorg
- de differentiatie van de streefwaarde van HbA1c bij het ouder worden
- het volledige (niet-)medicamenteuze stappenplan;
- de adviezen betreffende DDP-4-remmers en GLP-1-agonisten;
- de verschillen tussen de humane en analoge insulines en de insulineanalogen onderling;
- de plaatsbepaling van de overige middelen: acarbose, SGLT-2- remmers, pioglitazon, repaglinide;
- re classificatie van het cardiovasculair risico en de impact op de behandelalgoritmes;
- de lange termijnveiligheid van de jongste diabetesmiddelen.
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 € 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 of Philomene
van het secretariaatsbureau Prins & Partners: tel. 013-5400727; e-mail: info@medifarm.nl; fax: 084-7185554.
Graag begroet ik je weer op deze zeer praktijkgerichte, informatieve en interactieve nascholing.
Serdar Araz, openbaar apotheker, cursusmaker en cursusgever
P.S. De cursus wordt ook geaccrediteerd voor farmaceutisch consulenten via Kabiz.

