Antistolling:
Kunt U het bijhouden?
27 september 2016
Tijd: 18.00 - 21.00 uur; Locatie: CWZ,
(Buitenhof, Weg door Jonkerbos 100, Nijmegen)

Binnen het Nijmeegs Expertisecentrum voor Complexe Farmacotherapie (NECF)
werken apothekers en artsen samen. Op 20 september 2016 organiseren wij de een
regionale nascholingsbijeenkomst van het NECF, met als onderwerp:
Antistolling, kunt u het nog bijhouden?
Tot voor kort was antistolling relatief eenvoudig. Je kon de stollingscascade remmen met
coumarines of heparines en trombocyten met acetylsalicylzuur. De laatste tijd zijn daar in een
sneltreinvaart nieuwe middelen bijgekomen: NOACs, clopidogrel, pasugrel en ticagrelor.
Deze nieuwe middelen brengen nieuwe vragen met zich mee. Wat zijn juiste indicaties? Is er
plaats voor combinatietherapie? Welke contra-indicaties? Hebben ze interacties? Wat moet je
doen als een patiënt een ingreep ondergaat? En wat als iemand bloedt? Wie is er
verantwoordelijk voor de zorg? Wat is de rol van de huisarts en de openbare apotheker?
Deze nascholing is bedoeld voor zorgverleners die deze patiënten zien zonder dat ze zelf
deze middelen voorschrijven. Zodat je kunt overzien of je patient deze middelen juist gebruikt
en weet wat er moet gebeuren (of waar je te rade moet gaan) bij ingrepen/complicaties
Deelname:
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij LHV, Verenso, de KNMP, NVZA, NVKG en NIV.
Namens het NECF,
Marien Pluim, ziekenhuisapotheker CWZ
Kees Kramers, internist/klinisch farmacoloog, Radboudumc en CWZ
Hein van Onzenoort, ziekenhuisapotheker,Radboudumc
Ala Keyany, apotheker, Sint Maartenskliniek
Inschrijven: Mevrouw van Eldijk
e-mail: FarmtoxOnderwijs@umcn.nl
o.v.v. Antistolling en BIG nummer.
Inschrijven is mogelijk t/m 13 september 2016

Programma:
Moderator: Kees Kramers en Marien Pluim
17:30 Ontvangst met soep en broodjes
18:00 Inleiding op basis van een casus
Jacqueline Bos, ziekenhuisapotheker CWZ
18:15 NOACs: een update.
Jenneke Leentjens, internist vasculair geneeskundige, klinisch farmacoloog i.o.
Radboudumc
Emilie Gieling, Ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog i.o. Radboudumc
Begeleid door Marc Brouwer, cardioloog en Edith Klappe, internist
19:00 Trombocytenaggregatieremming anno 2016
Anouk Janssen, internist vasculair geneeskundige i.o. Radboudumc
Ralf Stemkens, ziekenhuisapotheker i.o., CWZ
Begeleid door Cyril Camaro, cardioloog en Lizzy van Pampus, internist
19:45 Pauze
19:00 Combinatietherapie van TARs en NOACs
Harvey Fijn, cardioloog i.o., CWZ
Margreet van Herwaarden, openbaar apotheker, Groesbeek
Begeleid door Evert Lamfers, cardioloog, CWZ
20:45 Afsluiting en take home messages
Kees Kramers, internist, CWZ en Radboudumc

NB: Voor huisartsen en openbare apothekers in de regio Nijmegen bestaat de mogelijkheid om vanuit het NECF
ondersteuning te krijgen bij het vormgeven van een FTO. Indien mogelijk zal er eventueel een expert bij het
FTO aanwezig zijn. Graag aanvragen via kees.kramers@radboudumc.nl

