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LEERDOELEN

gebruik en de noodzaak tot gastroprotectie?
• Welke mogelijkheden zijn er voor gastroprotectie
bij NSAID-gebruik?
• Maken van een bewuste keuze voor gastroprotectie
De workshops worden in het hele land georganiseerd en
vinden plaats op dinsdag en donderdag van 17.30 tot
21.00 uur.
De kosten voor deelname aan de workshop bedragen
€ 50 (inclusief drankjes en hapjes).
U kunt zich opgeven door het invullen en het opsturen
van de aangehechte antwoordkaart.
Meer informatie over de workshop kunt u verkrijgen bij
Mension medical refresher:
A. Snijdewind,
Telefoon: 020-358 0908,
E-mail: info@mension.nl
Indien u uw e-mailadres opgeeft, zal de bevestiging sneller naar u worden opgestuurd.
Uw gegevens zullen éénmalig en confidentieel gebruikt
worden.

GEACCREDITEERDE NASCHOLING:
Tijdens een interactieve workshop kunt u met collega’s
discussiëren over deze problematiek en stelt u gezamenlijk het in uw ogen optimale behandelprotocol vast.
Daarnaast maakt u met
behulp van de interactieve
SOJA-methode en aan de
hand van door uzelf te
wegen criteria een keuze
binnen de geneesmiddelengroepen NSAID’s en
maagzuurremmers.
Voor de workshop is accreditatie verkregen.
Voor de huisarts voor 3 punten en voor de apotheker
voor 0,5 punt.
De inhoud van de workshop is samengesteld onder
auspiciën van G.J.C.M. van Lieshout, huisarts.

PROGRAMMA
•

Ingangstoets

•

Stand van zaken met betrekking tot NSAID’s

•

Chronisch NSAID-gebruik en gastroprotectie

•

Maken van geneesmiddelenkeuzen

•

Uitgangstoets

•

Bespreking leerpuntenformulier

•

Maken van afspraken/follow-up

Uw aanwezigheid en actieve deelname wordt zeer op
prijs gesteld
Deze nascholing is een gezamenlijk initiatief van
PragmaScoop en Mension in samenwerking met
Medifarm en wordt financieel mede mogelijk gemaakt
door CMP Medica (Patient Care).

Waarom maagprotectie bij chronisch NSAID-gebruik
Antwoordnummer 800
1170 VB Badhoevedorp

“Hoewel risicofactoren voor gastrointestinale schade zijn herkend, wordt een groot gedeelte van de patiënten in Nederland
onvoldoende beschermd tegen potentiële gastrointestinale schade veroorzaakt door NSAID-gebruik. Ondanks de aanbevelingen en zelfs in aanwezigheid van 4 risicofactoren, kreeg bijna
40% van deze patiënten geen adequate gastroprotectieve profylaxe voorgeschreven.”

• Wat is er heden bekend over chronisch NSAID-

Geaccrediteerde nascholing

PROBLEMATIEK:
Uit recent gepubliceerd epidemiologisch onderzoek bij
ruim 10.000 patiënten blijkt, dat een groot aantal chronische NSAID-gebruikers onvoldoende preventief wordt
behandeld als het gaat om bescherming tegen maagschade:

van de verschillende groepen NSAID’s

Mension medical refresher

Patiënten met chronische pijnklachten worden veelal
symptomatisch behandeld met NSAID’s. Chronisch
gebruik van NSAID’s vergroot de kans op gastrointestinale schade. De mate waarin dit risco vergroot is hangt af
van een aantal factoren. Het NHG en de CBO hebben
hiervoor een richtlijn opgesteld.

• Opfrissen van de werking en de bijwerkingen
postzegel niet nodig

WAAROM MAAGPROTECTIE
BIJ CHRONISCH
NSAID-GEBRUIK?
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Bedankt voor uw interesse!

Ondergetekende verklaart zich
akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften en heeft kennis genomen van de
regeling betreffende incasso-opdrachten.

Handtekening:

Datum:

Woonplaats:
Postcode:

Ten name van:

Rekeningnummer:

Onderstaande instantie of persoon machtigt Mension BV éénmalig het
bedrag van €50 af te schrijven van rekening (alleen rekeningen in
Nederland):

GEACCREDITEERDE
PragmaScoop is een onafhankelijk bureau dat
gedurende 4 jaar actief is in het ontwikkelen van
instrumenten ten behoeve van de ondersteuning
van artsen en apothekers, zoals o.a.:

WAAROM MAAGPROTECTIE
BIJ CHRONISCH
NSAID-GEBRUIK?

FE-inzichten.nl: een voor artsen en apothekers
gratis toegankelijk ‘kennisplein’, waar onafhankelijke
informatie over epidemiologische en economische
aspecten van geneesmiddelen wordt aangeboden.
Kijk voor meer informatie op:
www.fe-inzichten.nl
Kiezen en Beslissen: FTO’s maken - op basis van
eigen overwegingen - geobjectiveerde geneesmiddelenkeuzes en komen tot consensus en afspraken.
Kijk voor meer informatie op:
www.kiezenenbeslissen.nl
Voor meer informatie over alle activiteiten van
Pragmascoop kijk op:
www.pragmascoop.nl

Mension medical refresher is een ambitieus congresbureau en (medische) uitgeverij met jarenlange
ervaring in de algemene gezondheidszorg en in de
psychiatrie. Wij zien onszelf als een platform voor
hoor en wederhoor. Vanuit die vraag kijken wij
naar hoe dit in de praktijk geïmplementeerd kan
worden. Wij richten ons op zowel algemeen medische inzichten als ook ontwikkelingen binnen de
zorgvraag. Deze zijn constant in beweging.
E-mail: info@mension.nl of www.mension.nl
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