
HIGHLIGHTS 2016 

Symposium voor 
apotheekmedewerkers 

in ziekenhuizen

HIGHLIGHTS ZIEKENHUIZEN 2016

DATA & LOCATIES
22.11.2016  /  Pullman Cocagne Hotel / Vestdijk 47 / 5611 CA Eindhoven
29.11.2016  /  Regardz Eenhoorn / Barchman Wuytierslaan 2 / 3818 LH Amersfoort 

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via de website www.inschrijven.brocacef.nl. Vervolgens klikt u, onder het logo van Brocacef Zorglogistiek, 
op de balk Highlights. De inschrijving wijst zich hierna vanzelf. 
 

KOSTEN
Vóór 1 augustus € 255,- per persoon. Vanaf 1 augustus € 275,- per persoon.
Deelname op volgorde van inschrijving. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur.

INLICHTINGEN
Brocacef Zorglogistiek
T   030 – 245 02 03
E  highlights@brocacef.nl
W www.brocacefzorglogistiek.nl  

Ontwikkelingen in de farmaceutische zorgketen 
aan de hand van het zorgpad reuma en vergroting 

patiëntbetrokkenheid met medicatie in eigen beheer
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09.00 - 09.30 uur

09.30 - 09.45 uur

09.45 - 09.55 uur

09.55 - 10.35 uur

10.35 - 11.05 uur

11.05 - 11.45 uur 

11.45 - 12.30 uur

12.30 - 13.30 uur

13.30 - 14.05 uur

14.05 - 14.45 uur 

14.45 - 15.15 uur

15.15 - 15.45 uur

15.45 - 16.25 uur

16.25 - 16.35 uur

16.35 - 17.30 uur

PROGRAMMA
Ontvangst met koffi e en thee 

Opening symposium

Inleiding door dagvoorzitter

‘Klinische farmacotherapie van reumatoïde 
artritis’

Koffi epauze

‘Biosmilars: Wat zijn het en wat hebben we 
er aan in de reumatologie?’

‘Farmaceutische zorgpaden in de 
reumatologie: daar zit beweging in’

Lunch

‘Patiëntparticipatie bij medicatieverifi catie: 
een pilot met Zorgdoc’

‘Patiënt empowerment door doorgebruiken 
thuismedicatie en medicatie in eigen beheer’

Theepauze

‘Bijwerkingen en medicatieveiligheid’

‘Bewaarcondities van geneesmiddelen bij 
patiënten in de thuissituatie: Wat gebeurt er 
met geneesmiddelen na uitgifte aan de balie?’

Afsluiting en evaluatie

Aperitief

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

Prof. dr. Jos Kosterink, hoofd afdeling Klinische Farmacie en Farmacologie, UMC Groningen

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

Prof. dr. Arnold Vulto, hoogleraar ziekenhuisfarmacie en de praktische farmacotherapie, 
Erasmus  Universiteit, Rotterdam

Dr. Bart van den Bemt, poliklinisch apotheker, Maartenskliniek, Nijmegen 

Drs. Paul J. de Wolf, ziekenhuisapotheker, HagaZiekenhuis, Apotheek Haagse Ziekenhuizen, 
Den Haag

Dr. Hein van Onzenoort, ziekenhuisapotheker, hoofd Dienstverlening en Logistiek, 
Radboudumc, Nijmegen

Drs. Rike van Eekeren, apotheker, wetenschappelijk beoordelaar 
Bijwerkingencentrum Lareb

Niels Vlieland MSc. Onderzoeker in opleiding, Divisie Laboratoria en Apotheek, 
Klinische Farmacie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. dr. Jos Kosterink, dagvoorzitter en drs. Hans Caalen, organisator

‘Ontwikkelingen in de farmaceutische 
zorgketen aan de hand van het zorgpad 
reuma en vergroting patiëntbetrokken-
heid met medicatie in eigen beheer’
Dit jaar zal er aandacht zijn voor het zorgpad reuma. Allereerst wordt er stilgestaan bij de 
farmacotherapeutische ontwikkelingen en welke geneesmiddelen er gebruikt worden bij 
reumatoïde artritis. Wat zijn biosimilars en met name die geregistreerd zijn voor de toepassing in 
de reumatologie? Wat wordt er van ons als apotheekmedewerkers verwacht aan zorgactiviteiten rond 
de patiënten met reuma? Hoe zit het met bijwerkingen en medicatieveiligheid in het algemeen en 
specifi ek binnen de reumatologie? Wat gebeurt er met geneesmiddelen als ze zijn afgeleverd? 
Hoe gaan patiënten daar mee om en wat betekent dat voor de veiligheid en effectiviteit? Door 
bijvoorbeeld patiënten te betrekken bij het reviewen van hun medicatie en bij het in (eigen) 
beheer laten nemen van hun medicatie, niet alleen thuis maar ook in het ziekenhuis kunnen 
we de farmacotherapie verbeteren.

Dit symposium wordt op twee verschillende data en locaties gehouden en wel op:
22 november in Eindhoven en op 29 november in Amersfoort.

Drs. Hans Caalen    Prof. dr. Jos Kosterink  
organisator    dagvoorzitter 
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