Geachte apotheker,
Na de zomer bieden wij weer online nascholingen voor openbaar apothekers en
ziekenhuisapothekers aan onder de noemer van GAV DIGITAAL. Waar wij in 2021 het thema
“leefstijl” als rode draad lieten terugkomen in het digitale scholingsaanbod is in 2022 gekozen voor
het thema “farmacotherapie in de apotheek”. Niettemin blijven we dichtbij het leefstijl-thema met
een bijeenkomst waarin aandacht wordt besteed aan patiënten met morbide obesitas. Komend
najaar organiseren we een GAV digitale nascholing over een veelgevraagd onderwerp, op:
Maandag 3 oktober 2022

Optimale farmacotherapie na bariatrische chirurgie
Spreker
Spreker is dr. J.P. (Jan Peter) Yska, ziekenhuisapotheker in Medisch Centrum Leeuwarden.
Dr. Yska is al bijna 25 jaar werkzaam in het ziekenhuis in Leeuwarden. Daarnaast is hij verbonden aan
de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij vijf jaar geleden zijn promotie-onderzoek “Exploring optimal
pharmacotherapy after bariatric surgery: where two worlds meet” heeft afgerond.
Inhoud en doelstelling nascholing
Inhoud:
• Aandacht voor morbide obesitas
• Verschillende bariatrische operaties
• Patiënten casuïstiek
• Wat zijn de aandachtspunten op het gebied van farmacotherapie
• Wat zijn de effecten op farmaceutische zorg
• Wat zijn ervaringen rondom medicatiebegeleiding
• De wetenschappelijke onderbouwing van keuzes bij deze patiëntengroep
Doelstelling:
Deze nascholing heeft als doel apothekers op de hoogte te brengen van de huidige
farmacotherapeutische ontwikkelingen rondom bariatrische chirurgie en de farmaceutische zorg en
medicatiebegeleiding na een bariatrische operatie.
Programma
19.10 – 19.30 uur Digitale inloop
19.30 – 20.50 uur Presentatie dr. Jan Peter Yska
20.50 – 21.00 uur Discussie en vragen
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Praktische informatie GAV digitale nascholing Optimale farmacotherapie na bariatrische chirurgie
Datum:

Maandag 3 oktober 2022

Tijd:

19.10 uur: Ontvangst in de digitale omgeving
19.30 uur: Aanvang presentatie
21.00 uur: Einde

Locatie:

Online via Microsoft Teams

Accreditatie:

Aangevraagd voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers (1,5 punt).

Kosten:

Leden GAV: € 80,00 exclusief 21% BTW
Niet-leden: € 90,00 exclusief 21% BTW

Aanmelden:

Uiterlijk woensdag 28 september 2022

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier GAV DIGITAAL 2022-10.

