Groningen, 5 maart 2019
Geachte apothekers,
Nogmaals willen wij u van harte uitnodigen voor de GROG nascholing met als thema:

Kwetsbare ouderen
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 maart a.s. in Best Western Plus Hotel Groningen Plaza,
Laan Corpus den Hoorn 300 te Groningen. Er is (gratis) parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Programma:
18.00-18.40 uur
18.40-18.45 uur
18.45-19.30 uur

19.30-20.15 uur

20.15-20.40 uur
20.40-21.25 uur

21.25-21.30 uur
21.30-22.00 uur

Ontvangst met “Bread Break” inclusief soep en warme snack
Opening door drs. P. (Parisa) Bahramithash-van Diepen, dagvoorzitter
drs. H.H.M. (Harianne) Hegge, internist – ouderengeneeskunde / klinisch geriater,
UMCG
De kwetsbare oudere
dr. H.R. (Hjalmar) Bouma, experimenteel en klinisch farmacoloog / internist acute
geneeskunde i.o., UMCG
Ouderen op de SEH
Pauze met koffie/thee
drs. E. (Elske) de Lange, kaderhuisarts ouderengeneeskunde i.o.,
Academische huisartsenpraktijk Groningen
Delirium in de eerste lijn en polyfarmacie-overleg in het verzorgingshuis
Sluiting door drs. P. (Parisa) Bahramithash-van Diepen
Nazit met hapje & drankje

De GROG is voor apothekers door de KNMP geaccrediteerd voor 3 uren. Accreditatie is alleen geldig
indien de presentielijst getekend is en u gedurende het gehele programma aanwezig bent.
U kunt zich voor deze bijeenkomst tot uiterlijk woensdag 6 maart 2019 aanmelden via
secretariaat@gavgroningen.nl onder vermelding van uw BIG nummer.
In verband met de facturering van de deelnemersbijdrage (€ 50 excl. 21% BTW voor leden; € 75 excl.
21% BTW voor niet-leden) verzoeken wij u het factuuradres inclusief e-mailadres door te geven aan het
secretariaat van de GAV. Indien u eerder heeft deelgenomen aan de GROG zijn factuurgegevens en BIG
nummer al bij het secretariaat bekend. Stagiaires kunnen kosteloos deelnemen.
U ontvangt een bevestiging van aanmelding. Apothekers die al een bevestiging hebben ontvangen
hoeven zich niet nogmaals aan te melden.
Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer bv en Pierre Fabre.
Met vriendelijke groet,
Harriët de Vries
Lianne Zijlstra

