Geachte apotheker,
In oktober organiseren wij een tweede GAV digitale nascholing voor openbaar apothekers en
ziekenhuisapothekers. Onder de vlag van het thema “farmacotherapie in de apotheek” staan de
ziektes van de lever centraal in deze onlinebijeenkomst, GAV DIGITAAL, op:
Dinsdag 25 oktober 2022

Leverziektes en farmacologie: de rol van de apotheker
Spreker
Spreker is drs. M.B. (Midas) Mulder, ziekenhuisapotheker en PhD-student, verbonden aan het
Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam). Drs. Mulder werkt als klinisch ziekenhuisapotheker op de
gastro-intestinale oncologie en hepato-pancreato-biliaire (HPB) afdeling en werkt zeer nauw samen
met de afdeling hepatologie en de chirurgen op het gebied van levertransplantaties van het
levertransplantatiecentrum; dit heeft o.a. geresulteerd in een wekelijkse medicatiepoli voor
levertransplantatiepatiënten. Tot slot doet hij promotieonderzoek op het gebied van hepatitis E en
optimalisatie van immunosuppressiva bij levertransplantaties.
Inhoud en doelstelling nascholing
Inhoud:
• Lever(ziektes) algemeen
• Geneesmiddelen en leverziektes
• Levercirrose: farmacokinetiek en –dynamiek en de rol van de apotheker
• Antistolling en leverziekte
Doelstelling:
Deze nascholing heeft als doel openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers kennis te laten nemen
van de lever, verschillende leverziektes en de effecten van geneesmiddelen. Er zal worden ingegaan
op de farmacotherapeutische ontwikkelingen rondom leverziektes, de farmacokinetiek en -dynamiek
van levercirrose en de rol die de apotheker kan spelen voor patiënten met een leverziekte. Daarnaast
worden de apothekers geïnformeerd over antistolling in combinatie met een leverziekte.
Programma
19.10 – 19.30 uur Digitale inloop
19.30 – 20.50 uur Presentatie drs. Midas Mulder
20.50 – 21.00 uur Discussie en beantwoording vragen
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Praktische informatie GAV digitale nascholing
Leverziektes en farmacologie: de rol van de apotheker
Datum:

Dinsdag 25 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 donderdag 20 oktober 2022

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

