CURSUSAANBOD NAJAAR 2021

september 2021

Klik op de datum voor cursusinformatie en inschrijven
.
september - oktober 2021
oktober - november 2021

Manage uw tijd

Farmaceutische zorg in de palliatieve fase

7 september
9.30 - 17.00

29 september
9.30 – 17.00

Toetsingsonderwijs voor apothekers:
verbeter uw professionele communicatie
20 oktober
12.30 – 20.30

Toetsingsonderwijs voor apothekers:
verbeter uw professionele communicatie
8 september
12.30 – 20.30

Farmacogenetica in de praktijk;
verdiepingscursus
30 september
13.30 – 17.00

BIG-6: Klinische farmacotherapie
opfrisdagen, 2 dagen
26 en 27 oktober
9.30 – 17.00

Klinisch redeneren bij anemie en vitamine
deficiënties
14 september
10.00 – 12.30

Apotheker en leefstijl symposium
30 september
9.00 – 17.00

Bijwerkingen: Omgaan met bijwerkingen in
de praktijk
28 oktober
9.30 – 17.00

Klinische chemie: Hematologie en ontsteking
16 september
13.00 – 17.00

De rol van de apotheker bij de
pneumokokken- en HPV-vaccinatie
5 oktober
9.00 – 12.15

Bijwerkingen: Communicatie bij bijwerkingen
met patiënt en arts
9 november
13.00 -17.00

BIG-6: Cardiaal belast

Farmacotherapie bij dialyse

21 september
09.30-17.00

6 oktober
13.00 – 16.15

Overgevoeligheid voor voedsel; allergie of
intolerantie
10 november
13.00 -16.15

Bijwerkingen: Geneesmiddelen tijdens
zwangerschap en borstvoeding
23 september
9.30 – 17.00

Masterclass: Farmaceutische zorg voor
mensen met een verstandelijke beperking
Start 7 oktober
13.00 – 17.00

Farmacogenetica

Farmacotherapie na bariatrische chirurgie

Klinische chemie: Hart- en vaatziekten

27 september
13.30 – 16.30

12 oktober
13.00 – 17.00

Klinisch redeneren bij duizeligheid, jeuk en
plasklachten
16 november
10.00 – 12.30

Diabetes mellitus type 2 voor en na
bariatrische chirurgie, blended nascholing
28 september
9.00 – 12.30

Antistolling en antidepressiva praktisch
toegepast in de eerste lijn, workshop
14 oktober
9.30-16.45 hele dag
9.30-13.00 ochtend
13.40-16.45 middag

Demedicaliseren bij (kwetsbare) ouderen

Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

BIG-6: Diabetes

BIG-6: Psychofarmacologie

28 september
9.30 – 17.00

19 oktober
9.30 – 17.00

17 november
9.30 – 17.00

16 november
09.00 – 17.00

16 en 17 november
9.30 -17.00 uur

CURSUSAANBOD NAJAAR 2021
november - december 2021

Toetsingsonderwijs voor apothekers:
verbeter uw professionele communicatie
22 november
09.30 – 17.00

Voeding en geneesmiddelen
23 november
09.30 – 13.00

Klinische chemie: Maag-darmleverproblematiek
30 november
13.00 – 17.00

Farmaceutische zorg en oncologie
2 december
9.30 – 17.00

Klik op de datum voor cursusinformatie en inschrijven
.
E-modules openbaar apotheker
ADHD
BIG-6: Atherosclerotisch
BIG-6: COPD
BIG-6: Depressie
BIG-6: Diabetes type 2
BIG-6: Hartfalen
BIG-6: Parkinson
Pakket BIG-6: 6 e-modules
Farmaceutische zorg en oncologie
Farmaceutische zorg in de palliatieve fase
Farmacogenetica
Farmacotherapie bij kinderen
Infectieziekten: Antimicrobiële middelen
Infectieziekten: Medische microbiologie
Infectieziekten: Patiëntgebonden factoren en kinetiek
Pakket Infectieziekten: 3 e-modules
Pakket: 14 e-modules voor openbaar apothekers
Trends kennistoets en nieuwsbrief voor openbaar apothekers 2021

Labwaarden bij medicatiereviews: wat kun je
er mee?
7 december
9.30 – 17.15

Terugkomdag masterclass Farmaceutische
zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking: thema epilepsie
9 december
9.30 – 17.00

BIG-6: Atherosclerotisch vaatlijden
14 december
9.30 – 17.00

E-modules ziekenhuis apotheker
Behandeling van hiv en Staphylococcus aureus bacteriëmie
Farmaceutische zorg in de palliatieve fase
Farmacogenetica
Infectieziekten: Antimicrobiële middelen
Infectieziekten: Medische microbiologie
Infectieziekten: Patiëntgebonden factoren en kinetiek
Pakket Infectieziekten: 3 e-modules
Oncologie
Pediatrische farmacie
Pakket: 8 e-modules voor ziekenhuis apothekers

Als apotheker wilt u uw patiënten zo goed
mogelijk helpen. Kennis van de nieuwste
ontwikkelingen op uw vakgebied is daarbij
onmisbaar.

Trends kennistoets en nieuwsbrief voor ziekenhuis apothekers 2021

U kunt de opgedane kennis na afloop van de
cursus direct in de praktijk brengen. Onze
docenten zijn specialist in hun vakgebied. Zij
werken in de praktijk en zijn daarnaast
verbonden aan een academische instelling.
Zo beschikt u gegarandeerd over de meest
actuele kennis.

Wij ontwikkelen en organiseren postacademisch onderwijs voor apothekers, gericht op kwaliteit, actualiteit en de praktijk. Onze nascholing
is ontwikkeld volgens de nieuwste didactische inzichten. Zo bieden we blended nascholing aan, waarbij u uit verschillende leervormen kunt
kiezen die u online of fysiek kunt volgen. Wij kunnen onze nascholing ook organiseren voor groepen bij u in de regio of op eigen locatie.
Meer informatie zie www.paofarmacie.nl, stuur een e-mail naar info@paofarmacie.nl of bel naar 030-3040100.

