OpFRIS cursus diabetes type 2
29 mei 2018
Deze verdieping- en opfris cursus diabetes is bedoeld voor apothekers die actief zijn binnen de
eerstelijns diabetesketenzorg en bijgeschoold willen worden op het gebied van de laatste
ontwikkelingen en kennis bij diabetes type 2.

Datum en locatie
29 mei 2018. Midden Nederland.

Programma
Tijdens deze cursusdag doet de apotheker kennis op over recente inzichten en richtlijnen met
betrekking tot de behandeling van diabetes type 2 en de relevantie daaruit voor de dagelijkse
praktijk in de apotheek. De apotheker doet vaardigheden op wat betreft klinisch farmaceutisch
redeneren bij diabetes type 2 en wisselt ervaringen en tips uit met collega apothekers
aangaande samenwerking in de eerstelijns diabetesketenzorg.
(Zie hieronder de bijlage voor meer details aangaande het programma.)

Leerdoelen
Na de cursusdag heeft u kennis van:
 de meest recente behandelrichtlijnen op het gebied van diabetes type 2
 actuele relevante studies m.b.t. medicamenteuze behandeling van diabetes type 2
 de ervaringen en tips van collega’s op het gebied van samenwerking binnen de
multidisciplinaire diabetesketenzorg
Na de cursusdag bent u beter in staat om:
 de voor- en nadelen van (aanpassingen in) medicatie te kunnen benoemen en een voor
de individuele diabetespatiënt juiste afweging te kunnen maken;

CanMeds
o Kennis en Wetenschap
o Farmaceutisch handelen
o Samenwerking

Accreditatie
6,5 punten

www.sirstevenshof.nl | Sir Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden

Kosten
De deelname kosten zijn 360 euro p.p. (excl. BTW) en komen in aanmerking voor het
Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling (StiPCO) van de KNMP 2015-2020. Deze
tegemoetkoming is € 50, -- per stimuleringspunt voor de apotheker (max. € 1000, -- per jaar).
Voor de voorwaarden zie http://www.knmp.nl/professie/stipco/stipcostimuleringsprogramma-competentieontwikkeling-openbaar-apothekers

Vragen en inschrijving OpFRIS nascholing
Er kunnen per nascholingsdag maximaal 20 apothekers deelnemen.
Voor vragen over en inschrijving voor de OpFRIS nascholing kunt u terecht bij mevr. J.M. Krijger
(j.m.krijger@apotheekstevenshof.nl) of op de website van SIR Institute for Pharmacy Practice
and Policy (Theda Mansholtstraat 5b, 2331 JE Leiden, tel: 071 5766157 . )
WWW.SIRSTEVENSHOF.NL

Bijlage: Programma OpFRIS dag
Docenten:

Anne-Margreeth Krijger, apotheker en senior onderzoeker
Suzanne Bakker, kaderarts diabetes

9.15- 9.30

ontvangst en kennismaking

9.30-11.15

Uitwisseling ervaringen deelnemers mbt multidisciplinaire samenwerking
binnen de lokale diabetesketenzorg. (Docenten Krijger en Bakker)

11.15 - 11.30 pauze
11.30-13.00

Update richtlijnen/standaarden/ nieuwe medicatie: o.a. KNMP-richtlijn
diabetes 2018, NHG-richtlijn diabetes 2018, EADV-richtlijn 2017, Netwerkrichtlijn
diabetes in de tweede lijn 2018, update NDF-consensus document bloedglucose
meters etc., nieuwe bloedsuikerverlagende medicatie (zoals GLP-1/insulines) en
vergoedingen. (Docent Krijger)

13.00-13.30

lunchpauze

13.30-14.45

Update actuele/relevante studies mbt diabetes (o.a. uit EASD-congres 2017),
zoals acarbose-trials en metformine XR.
Verdieping kennis: deprescribing bij de oudere diabetespatiënt. (Docent Bakker)

14.45- 15.00 pauze
15.00-17.00

Klinisch redeneren bij diabetes d.m.v. oefenen met casuïstiek (uitwerken casus
in groepen, daarna plenair bespreken). (Docenten Krijger en Bakker)

17.00- 17.15 afsluiting
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