Geachte apotheker,
We zijn blij dat we de KROG nascholing eind januari (al uitgesteld sinds november) digitaal door
kunnen laten gaan! In samenwerking met Almirall BV hebben we de KROG nascholing omgezet naar
een geaccrediteerde online bijeenkomst op:
Donderdag 28 januari 2021

PSORIASIS. Een geaccrediteerde nascholing gericht op de farmaceutische
patiëntenzorg en aansluitend op de actualiteit.
Psoriasis komt bij 2-3% van de bevolking voor. In de apotheek worden dan ook regelmatig recepten
aangeboden voor de behandeling van deze huidziekte. De behandeling van psoriasis is de afgelopen
jaren wezenlijk veranderd door de komst van diverse nieuwe behandelingen. Deze nascholing richt
zich op alle aspecten van de behandeling en spitst zich toe op de rol van de apotheker.
Spreker
Mevrouw dr. Janine Dickinson-Blok is als algemeen dermatoloog werkzaam in Ziekenhuis Nij
Smellinghe te Drachten en tevens verbonden aan DC Klinieken te Groningen. Janine Dickinson is in
2015 aan de RUG gepromoveerd op hidradenitis suppurativa. Verder behoren flebologie, algemene
dermatologie en systeemziekte alsmede lymfologie tot haar expertise.
Inhoud en doelstelling nascholing
Inhoud:
 Psoriasis algemeen (epidemiologie, pathofysiologie, verschijningsvormen etc.)
 Keuze van de basis
 Therapietrouw
 Lokale en systemische behandelopties
 Relevante co-medicatie
Doelstelling:
Inzicht krijgen in de pathofysiologie en het klinisch beeld van psoriasis. Inzicht krijgen in de
behandelopties van eerste en tweede lijn (a.d.h.v. NHG-standaard en multidisciplinaire richtlijn
psoriasis) waarbij aandacht voor de rol van de apotheker in het ondersteunen van de therapie.
Programma
19.10 uur
19.30 – 20.30 uur
20.30 – 20.45 uur
20.45 – 21.45 uur

Digitale inloop
Deel I: Psoriasis
Pauze
Deel II: Behandelopties en rol van de apotheker
Vragen en Discussie via hand opsteken

Praktische informatie  zie pagina 2

Praktische informatie KROG online nascholing over Psoriasis
Datum:

Donderdag 28 januari 2021

Tijd:

19.10 uur: Digitale inloop
19.30 uur: Aanvang programma
21.45 uur: Einde

Locatie:

online via Microsoft Teams (je kunt hier een collegezaal opstelling kiezen)

Accreditatie:

Is door ALMIRALL voor 2 punten aangevraagd voor openbaar apothekers en
ziekenhuisapothekers.
Alleen geldig wanneer u het gehele programma aanwezig bent.

Kosten:

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

Aanmelden:

Uiterlijk 25 januari 2021

U kunt zich uitsluitend aanmelden via het aanmeldingsformulier KROG nascholing 28-01-2021

