Bavel, juni 2020
Betreft: uitnodiging Medifarmcursus ‘Opioïden: gebruik, gewenning en verslaving’ periode september-oktober
2020.
Geachte apotheker,
Sterkwerkende opioïden zijn goede pijnstillers, maar kunnen ook tot afhankelijkheid leiden en soms tot een (al dan
niet fatale) overdosering. Huisartsen schrijven steeds meer opioïden voor bij benigne pijn en de preventie. Het
bestrijden van de verslaving wordt een steeds belangrijker punt op de agenda in de gezondheidszorg.
De NHG-Standaard Pijn en andere richtlijnen hebben onlangs een aantal stevige standpunten ingebracht om
misbruik in een vroeg stadium te kunnen detecteren en afhankelijkheid te voorkomen.
In deze cursus gaan we uitgebreid in op het ontstaan en het behandelen van opiaatverslaving en bespreken we
belangrijke aandachtspunten voor de huisarts en apotheker aan de hand van casussen uit de dagelijkse praktijk.
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.
COVID-19
De cursuslocaties hebben een Coronaprotocol opgesteld, zodat je op een veilige manier aan de cursus kunt
deelnemen. Het protocol van de betreffende locatie wordt voorafgaand aan de cursus gedeeld. Alle deelnemers
worden opgeroepen zich aan de regels voor hygiëne en veiligheid te houden en worden verzocht bij
verkoudheidsverschijnselen en/of griep niet deel te nemen aan de cursus. De cursusleider zal hierop toezien.
INHOUD
Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:
pijndimensies en pijnmodellen
acute pijn versus chronische pijn
de werking van de verschillende opioïden en opioïdreceptoren met zijn subtypes
de etiologie van opiaatverslaving
de begrippen tolerantie, afhankelijkheid en hyperalgesie
(niet-)medicamenteuze behandelingsstrategieën bij opiaatafhankelijkheid
andere complicaties van opioïden en de bijbehorende behandeling
gebruik van medicinale cannabis
verwijzing naar de verslavingszorg
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.
Je kunt je aanmelden voor de cursus via de website www.medifarm.nl of met bijgaand antwoordformulier.
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.
Voor vragen/wijziging van cursusdatum/afzegging etc. kun je rechtstreeks contact opnemen met het
secretariaatsbureau, tel. 06-55868494; 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.

