
UITNODIGING SYMPOSIUM
VOOR LONGVERPLEEGKUNDIGEN EN VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN

Accreditatie wordt voor 3 uur aangevraagd bij de V&VN longverpleegkundigen en V&VN VS.

Datum: 
Dinsdag 8 september 2015, Huis Ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist.

Spreker: 
Erwin Vasbinder, ziekenhuisapotheker samen met Rianne van der Meer,  
klinisch geriater.

Doelgroep: 
Voor longverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten longziekten.

Kosten voor inschrijving:
De kosten bedragen € 75,- per persoon (incl. BTW).  

Informatie en aanmelding:
www.christelcare.nl
Klik op nascholingsaanbod en vervolgens op de titel van dit symposium  
of ga direct voor inschrijving naar http://Medicatiereview2015.deelnemer.com

Annulering:
Tot 2 weken voor aanvang van deze nascholing betaalt u € 25,- aan  
administratiekosten. Hierna bent u het volledige bedrag verschuldigd.

Voor vragen neemt u contact op met:

longsymposium@christelcare.nl of bel met telefoonnummer 033 - 480 36 30.

Dit symposium wordt u aangeboden door:

INFORMATIE

Uw adresgegevens zijn afkomstig van Cegedim. Wilt u wijzigingen doorgeven in uw adresgegevens, of geen mailings meer ontvangen, neem  
dan contact op met Cegedim, afd. Data Maintenance, Postbus 5085, 1410 AB Naarden, email nl.onekey@cegedim.com, tel. 035-6955355.
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Op dinsdag 8 september organiseert GlaxoSmithKline speciaal voor  
longverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten longenziekten  
het Symposium Medicatiereview in Zeist. 

Dit symposium biedt u handvatten voor het gestructureerd beoordelen, 
optimaliseren en saneren van complexe medicatie. Na afloop heeft u in-
zicht in interacties tussen medicijnen bij een longpatiënt met comorbiditeit  
en kunt u op methodische wijze een actieplan opstellen waarin u aangeeft 
welke medicatie gehandhaafd, veranderd of gestopt kan worden. 

Aan de hand van casuïstiek en medicatieprofielen van patiënten leert u  
de combinaties van verschillende medicatie te evalueren. Aan bod komen  
ondermeer medicamenteuze over- en onderbehandeling, geneesmiddel- 
interacties, dubbelmedicatie, behandeling van bijwerkingen, en optimaliseren 
van doseerregimes en toedieningsvormen. 

Naast een plenair onderdeel wordt er gewerkt in kleine interactieve 
workshopgroepen. 

Kom op dinsdag 8 september naar het Symposium Medicatiereview 
in Zeist. De cursusindeling gebeurt op volgorde van binnenkomst van 
inschrijving.

Wij ontmoeten u graag!

PROGRAMMA
 16.00 uur     Ontvangst en registratie

 16.30 uur     Inleiding in de farmacotherapeutische behandeling van de   
 longpatiënten:
 •  belangrijkste eigenschappen van veel voorkomende medicatie 

bij longpatiënten
 • aanpak van een gestructureerde medicatiebeoordeling
 
17.30 uur  Pauze/diner

18.00 - 20.00 uur   Verdieping gestructureerde medicatiebeoordeling van longpatiënten. 
  Na afloop heeft u inzicht in interacties tussen medicijnen bij een 

longpatiënt met comorbiditeit en kunt u op methodische wijze een 
actieplan opstellen waarin u aangeeft welke medicatie gehandhaafd, 
veranderd of gestopt kan worden.

 
18.00 uur  Workshop 1
  parallelsessie 1a: casuïstiek voor longverpleegkundigen zonder 

post-HBO opleiding
  parallelsessies 1b: casuïstiek voor verpleegkundige specialisten 

longziekten en longverpleegkundigen met post-HBO opleiding

19.00 uur  Workshop 2
 parallelsessies 2a: casuïstiek voor longverpleegkundigen zonder  
 post-HBO opleiding
 parallelsessies 2b: casuïstiek voor longverpleegkundigen met   
 post-HBO opleiding

20.00 uur  Afsluiting
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