HIGHLIGHTS ZIEKENHUIZEN 2017
DATA & LOCATIES
16.11.2017 / Regardz Eenhoorn / Barchman Wuytierslaan 2 / 3818 LH Amersfoort
21.11.2017 / Pullman Cocagne Hotel / Vestdijk 47 / 5611 CA Eindhoven

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via de website https://nl.surveymonkey.com/r/Highlights2017. De inschrijving wijst zich hierna vanzelf.

Symposium voor
apotheekmedewerkers
in ziekenhuizen

KOSTEN
Vóór 1 augustus € 255,- per persoon. Vanaf 1 augustus € 285,- per persoon.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur.

INLICHTINGEN
Brocacef Zorglogistiek
T 030 - 245 24 80
E highlights@brocacef.nl
W www.brocacefzorglogistiek.nl

HIGHLIGHTS 2017
Antistolling: bloedlink?

PROGRAMMA

‘Antistolling: bloedlink?’
De zorg rond antistolling is een risicogebied. Immers onvoldoende antistolling zorgt voor een
verhoogde kans op stollingscomplicaties, te intensieve antistolling zorgt voor een verhoogde
kans op bloedingen. Om tussen deze klippen door te zeilen is continue aandacht voor optimale
instelling vereist. Het aantal beschikbare geneesmiddelen, de invloed van ziekten op de mate van
antistolling, de interacties en de dubbelmedicaties zijn enkele voorbeelden van de factoren die
antistolling tot een complex en risicovol gebied van de zorg maken. Zorg waarin ook de apothekersassistente in het ziekenhuis een rol heeft. Tijdens deze nascholing worden verschillende
kanten van antistollingszorg voor, tijdens en na de ziekenhuisopname onder de loep genomen
door verschillende sprekers. Termen als NOAC, LSKA, CMA en AF hebben aan het einde van
de nascholing een duidelijke plaats en uitleg gekregen en kunnen worden meegenomen in het
dagelijks werk. Zorg dus dat je er bij bent als je in 1 dag geïnformeerd wilt worden over de stand
van zaken met betrekking tot antistolling rond de opname.
Dit symposium wordt op twee verschillende locaties gehouden en wel op
16 november in Amersfoort en op 21 november in Eindhoven

Drs. Hans Caalen				
Prof. dr. Eric N. van Roon		
organisator				dagvoorzitter

09.00 - 09.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 - 09.45 uur

Opening symposium

Drs. Hans Caalen van CaalenAdvies, organisator
Bastiaan Princée, directeur Brocacef Zorglogistiek, sponsor

09.45 - 09.55 uur

Inleiding door dagvoorzitter

Prof. dr. Eric N. van Roon, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog,
Medisch Centrum Leeuwarden

09.55 - 10.35 uur

‘Nieuwe orale anticoagulantia: werking,
toepassing en risico’s in de dagelijkse
klinische praktijk’

Dr. René van Hulst, Ziekenhuisapotheker Martini Ziekenhuis Groningen

10.35 - 11.05 uur

Koffiepauze

11.05 - 11.50 uur

‘Medicatieverificatie in de zorgketen’

Dr. Fatma. Karapinar, ziekenhuisapotheker en klinisch onderzoeker/epidemioloog,
OLVG locatie West, Amsterdam

11.50 - 12.30 uur

‘Antistolling in de praktijk van de
poliklinische apotheek’

Drs. Fiona Liem, poliklinisch ApIOS, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.15 uur

‘Medicamenteuze therapie bij
atriumfibrilleren’

Drs. Hans Ros, ziekenhuisapotheker, Gelre ziekenhuis Apeldoorn

14.15 - 15.00 uur

‘Wat is trombosevigilantie en wat betekent
dit voor de apotheekmedewerker?’

Drs. Nathalie Meertens, trombosevigilantie functionaris,
Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+)

15.00 - 15.30 uur

Theepauze

15.30- 16.15 uur

‘Farmacogenetica is bloedstollend’

Dr. Arne Risselada, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog en epidemioloog,
Wilhelmina ziekenhuis Assen

16.15 - 16.25 uur

Afsluiting en evaluatie

Prof. dr. Eric van Roon, dagvoorzitter
Drs. Hans Caalen, organisator.

16.25 - 17.30 uur

Aperitief

