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e-learning

INHOUD

LEERDOELEN

De Farmacocasus (e-learning) van PAOFarmacie is een unieke
methode van nascholing op het gebied van actuele thema’s uit
de dagelijkse praktijk in de apotheek. De basis wordt gelegd
door de meest actuele stand van zaken en achtergrondinformatie aan te bieden. De casuïstiek die hierop volgt maakt
gebruik van de voorgeschiedenis van fictieve patiënten met alle
informatie - zoals bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen - die u
in de praktijk ook tot uw beschikking heeft. De eindtoets stelt
u tot slot in staat om na te gaan of u voldoende kennis heeft
opgedaan om de accreditatie te verkrijgen.

Na deze cursus heeft u:
• uw medisch-farmaceutische kennis van de behandelde
aandoeningen opgefrist en geactualiseerd;
• uw voorkeursbeleid t.a.v. therapie (medicamenteus, maar
ook niet-medicamenteus) geactualiseerd;
• uw opgedane kennis toegepast en getoetst m.b.v. casuïstiek
van actuele kennis en beleid.

De Farmacocasus wordt geschreven door gerenommeerde
experts uit het werkveld, die zich dagelijks bezighouden met de
vakinhoudelijke aspecten en die beschikken over de benodigde
achtergrondkennis. Hun ervaring in de dagelijkse praktijk stelt
hen in staat herkenbare en realistische voorbeelden te schetsen, die situaties uit uw eigen omgeving benaderen. Op die
manier worden u handvatten geboden om niet alleen uw kennis
te actualiseren en te toetsen, maar ook na de toets het geleerde
toe te passen in uw apotheek.

CANMEDS

• Farmaceutisch handelen
• Kennis en wetenschap
• Professionaliteit
DOCENTEN
De Farmacocasus wordt geschreven door gerenommeerde
experts uit het werkveld,
DOELGROEP
Openbaar apothekers, poliklinisch apothekers,
ziekenhuisapothekers, industrie apothekers

Om uw eindtoets zo goed mogelijk te maken wordt tussentijds de
mogelijkheid geboden uw kennis te toetsen. Iedere farmacocasus
behandelt één thematisch gebied en u heeft de mogelijkheid om
naar eigen inzicht een keuze te maken uit de diverse thema’s.

ACCREDITATIE

Onderwerpen
Onderwerpen die aan bod komen zijn: CVRM, behandeling van
pijn, bloedingen, huisarts infecties, psychiatrie, ADHD,
antidepressiva en comorbiditeit, COPD, diabetes mellitus type 2
en laboratoriumwaarden.

€ 150,- (excl. 21% BTW) voor 3 casussen
€ 274,- (excl. 21% BTW) voor 6 casussen

Abonnement
U kunt zich op elk moment inschrijven voor een abonnement op
de Farmacocasus. Dit abonnement omvat 3 of 6 casussen naar
keuze, die u kunt volgen vanaf het moment van aanmelding.
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de Farmacocasus krijgt u
binnen een week een link vanuit de online helpdesk van TVO
Solutions toegestuurd, waarmee u de casussen kunt gaan volgen.

Stichting Nationaal PAO-Centrum Farmacie
T + 31(0)30-30 40 100
F + 31(0)30 30 40 109

Deze nascholing is voor alle doelgroepen 3 uur geaccrediteerd
per casus.

PRIJS

DATUM, LOCATIE EN INSCHRIJVING
Voor actuele data, locatie en inschrijving verwijzen we u naar
onze website www.paofarmacie.nl

