Geachte apotheker,
In september organiseren wij in samenwerking met Pfizer Partners in Practice een KROG-nascholing
op:
Maandag 30 september 2019
KROG 2-2019:

Ondersteuning bij stoppen met roken
Per jaar onderneemt ongeveer een kwart van de rokers een stoppoging. In absolute getallen komt dit
neer op ongeveer een miljoen stoppers. Veel van deze rokers bezoeken jaarlijks tenminste eenmaal de
huisarts. Het is van groot belang de potentiële stopper te herkennen, de juiste behoeften aan het licht
te krijgen en passende interventies te bieden. Dit zal het slagingspercentage van de stoppoging
aanzienlijk doen toenemen en de behandeling van eventuele andere aandoeningen eenvoudiger
maken.
Sprekers en inhoud nascholing
Voor het eerste deel van deze avond (tot circa 20.30 uur) hebben wij uitgenodigd:
Senior verslavingsarts mevrouw P.G. (Trudy) Tromp, expert op het gebied van tabaksverslaving,
werkzaam bij Jellinek (onderdeel van Arkin) te Amsterdam. Zij belicht de huidige wetenschappelijke
kennis en achtergronden van tabaksverslaving, de gevolgen van tabaksverslaving, de verschillende
behandelopties (zowel niet-medicamenteus als medicamenteus) en reikt praktische tips voor
begeleiding aan.
Het tweede deel wordt verzorgd door de heer J. (Joris) Dullaert, werkzaam als psycholoog bij Jellinek
in Amsterdam en daarnaast eigenaar van WeQuit.nl. In dit uur wordt uitgelegd hoe de VBA-methode
(Very Brief Advice) kan worden toegepast; een laagdrempelige manier om stoppen met roken onder
de aandacht te brengen.
Doelstelling nascholing
Deze nascholing stelt u in staat om uw behandeling beter af te stemmen op de individuele behoeften
van de roker/patiënt en daarmee het succes van uw behandeling van tabaksverslaving te vergroten.
Praktische informatie
Tijd:
Ontvangst met broodjes vanaf 18.00 uur
Programma 18.30 – 21.30 uur (afwijkende aanvangstijden!)
Locatie:
Bureau Groninger Apotheken Vereniging
Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen
Accreditatie:
Wordt door Pfizer voor 3 uur aangevraagd. 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 1 september 2019
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier KROG 2019.

