Geachte apotheker,
Afgelopen najaar heeft Edgard Weening, apotheker/docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, een
programma ontwikkeld aan de hand van de nieuwe NHG-standaard Hartfalen (2021). Indien u in
oktober (nog) niet hebt kunnen deelnemen, nodigen wij u nogmaals uit voor deze KROG nascholing:
Dinsdag 21 juni 2022

Hartfalen
Nieuwe NHG-standaard en laatste ontwikkelingen omtrent de SGLT2-remmers
In mei 2021 is de nieuwe NHG-standaard Hartfalen verschenen. Hierin is geen plaats meer voor
thiazidediuretica of digoxine. Ook is er geen plaats meer voor een combinatie van ACE-remmer met
een ARB. Lisdiuretica worden gedoseerd bij tekenen van overvulling in een zo laag mogelijke
dosering. En hoe zit het dan met de neprilysine-remmer sacubitril en ivabradine? En de nieuwste
ontwikkeling omtrent de SGLT2-remmers dapa- en empaglifozine bij patiënten met hartfalen?
Dankzij goede medicamenteuze therapie is de overleving bij hartfalen afgelopen decennia fors
verbeterd. Wist u dat bètablokkers bij hartfalen met verminderde ejectiefractie een
mortaliteitsreductie geven van 30%? En de ACE-remmers tussen de 20 en 25%?
Niettemin is het 5-jaarsmortaliteit bij hartfalen rond de 35%.
Spreker
De heer E.C. (Edgard) Weening, apotheker/docent algemene farmacotherapie aan de
masteropleiding Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij doceert de vakken algemene
farmacotherapie en apotheekorganisatie. Bij algemene farmacotherapie ligt zijn focus o.a. op tractus
circulatorius, tractus digestivus, klachten van het bewegingsapparaat en pijn. Verder is hij betrokken
bij de uitvoer van medicatiebeoordelingen door farmacie- en geneeskundestudenten in een
gezamenlijke onderwijssetting. Door de studenten is hij inmiddels voor de tweede keer verkozen tot
master-docent van het jaar. Daarnaast is Weening o.a. redactielid bij Pharma Selecta en heeft hij
zitting in de Commissie Groninger Formularium.
Inhoud en doelstelling nascholing
Inhoud:
• Pathofysiologie, diagnostiek, farmacologie van geneesmiddelen bij hartfalen
• Nieuwste ontwikkeling omtrent de SGLT2-remmers
• Mortaliteitsreductie
Doelstelling:
Inzicht krijgen in de pathofysiologie, diagnostiek, farmacologie van geneesmiddelen bij hartfalen,
aan de hand van de nieuwe NHG-standaard Hartfalen.
Programma
18.30 – 19.00 uur
19.00 – 20.15 uur
20.15 – 20.30 uur
20.30 – 21.45 uur
21.45 – 22.00 uur

Ontvangst met broodjesbuffet
Deel I: Hartfalen
Pauze
Deel II: De geneesmiddelen
Vragen en discussie
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Praktische informatie KROG nascholing over Hartfalen
Datum:

Dinsdag 21 juni 2022

Tijd:

18.30 uur: Ontvangst met broodjesbuffet vanaf 18.30 uur
19.00 uur: Aanvang programma
22.00 uur: Einde

Locatie:

GAV bureau
Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen

Accreditatie:

Voor 3 punten aangevraagd voor openbaar apothekers door de GAV.
Accreditatie is alleen geldig wanneer u het gehele programma aanwezig bent en
de presentielijst getekend heeft.

Kosten:

Leden GAV: € 150,00 exclusief 21% BTW
Niet-leden: € 165,00 exclusief 21% BTW

Aanmelden:

Uiterlijk 15 juni 2022

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier KROG 21 juni 2022.

