Geachte apotheker,
Diabetes is een veelgevraagd onderwerp in de evaluaties van voorgaande uitvoeringen van GAV
DIGITAAL. Graag komen wij tegemoet aan jullie verzoek en hebben gekozen voor de combinatie van
diabetes type 2 en leefstijlpreventie. In samenwerking met Boehringer-Ingelheim BV en Novo Nordisk
organiseren we een GAV digitale nascholing op:
Maandag 15 november 2021

Diabetes type 2: Preventie en behandeling met aanpassing van leefstijl en
voeding
Leefstijlpreventie is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Eén van de onderwerpen die
nu voorligt is diabetes type 2 en preventie. Het gebruik van diabetes geneesmiddelen in het noorden
ligt bijzonder hoog en uit allerlei onderzoek is naar voren gekomen dat leefstijl en voeding een
belangrijk effect hebben op deze ziekte. Als apothekers kunnen we bijdragen aan betere zorg
rondom deze patiëntengroep door vanuit de farmaceutische zorg met de patiënt in te zetten op
preventie en leefstijl.
Spreker
Spreker is prof. dr. Hanno Pijl, internist, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Professor Pijl is als internist-endocrinoloog werkzaam op de Afdeling Interne Geneeskunde en
hoogleraar diabetologie, gespecialiseerd in de neuro-endocriene regulatie van diabetes en
overgewicht. Hij is lid van het bestuur van het profileringsgebied Veroudering en is in de periode
2008-2017 lid geweest van de Gezondheidsraad (Commissie Voeding). Daarnaast was Hanno Pijl van
2014-2017 voorzitter van het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).
Inhoud en doelstelling nascholing
Inhoud:
• State of the art met betrekking tot de behandeling van diabetes type 2 en de relatie met leefstijl
en voeding
• De wetenschappelijke onderbouwing van leefstijl/voeding in relatie tot
o Behandeltherapieën bij diabetes type 2
o Preventie van diabetes type 2
o Omkeerbaarheid van diabetes type 2
• De effecten van therapieën en medicamenten in combinatie met aanpassing van
leefstijl/voeding.
• Handvatten voor de apotheek bij preventie en behandeling van diabetes type 2 in relatie met
leefstijl/voeding
Doelstelling:
Bij deze nascholing ligt de focus op de pathofysiologische basis van de ziekte, hoe onze voedings/leefgewoontes daarbij een rol spelen, en waarom het absoluut noodzakelijk is om leefstijl aan te
passen wil je de ziekte, diabetes type 2, effectief bestrijden.
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Praktische informatie GAV digitale nascholing Diabetes type 2
Datum:

Maandag 15 november 2021

Programma:

19.10 – 19.30 uur
19.30 – 20.50 uur
20.50 – 21.00 uur

Locatie:
Accreditatie:
Kosten:

Online via Microsoft Teams
Aangevraagd voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers (1,5 punt).
Leden GAV: € 80,00 exclusief 21% BTW
Niet-leden: € 90,00 exclusief 21% BTW

Aanmelden:

Uiterlijk 10 november 2021

Digitale inloop
Presentatie prof. dr. Hanno Pijl
Gelegenheid tot stellen van vragen

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier GAV DIGITAAL 2021-11.

