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Lezersservice
Tips? redactie@pw.nl

Nieuwe insulinepen met tastcode

Congressen & symposia
Slechtziende en blinde diabetespatiënten hoeven zich met de nieuwe versie van de voorgevulde FlexPen geen zorgen te maken dat ze de verkeerde insuline gebruiken. Voor elke
insulinesoort heeft fabrikant Novo Nordisk namelijk een specifieke tastcode op de pen
aangebracht. Ook zijn de kleuren op de pen, die corresponderen met een bepaalde insuline,
feller geworden.
Omdat patiënten de FlexPen in het verleden moeilijk te hanteren vonden, is de nieuwe pen
zo geconstrueerd dat ze nu 30% minder kracht hoeven te gebruiken bij het injecteren van de
insuline. De dosis – te zien op een grote display – is te corrigeren door de instelknop verder
of terug te draaien zonder dat er insuline verloren gaat. Als er minder insuline dan de
gewenste hoeveelheid aanwezig is, blokkeert de instelknop automatisch.
Meer informatie: www.novonordisk.nl

Scholing

Zelf een PW-artikel schrijven?
• Neem vooraf contact op met de redactie (070-3737312,
redactie@pw.nl) over de mogelijkheid (onderwerp,
omvang) uw artikel te plaatsen in een van de rubrieken.
• Stuur kopij per e-mail naar redactie@pw.nl, met vermelding van naam, adresgegevens en telefoonnummer.
De redactie stuurt binnen acht werkdagen informatie over
de verdere procedure.
• Zorg dat de bijdrage leesbaar is in Word voor Windows.
Gebruik geen paginaopmaak. Stuur foto’s en illustraties
mee als aparte bestanden.
• Schrijf kort, krachtig en actief en geef voorbeelden uit de
praktijk die herkenbaar zijn voor de lezers van het PW.

• 28 november, congres Nationaal Farma
Forum, Oegstgeest,
www.elseviercongressen.nl
• 1, 2 & 3 december, congres GMP-drie
daagse, Baarn, www.gmp-driedaagse.nl
• 4 december, congres Stille Kennis: recente
ontwikkelingen in educatie, lotgenotencontact en de derde partijrol van patiënten- en gehandicaptenorganisaties,
Utrecht, www.integratedcare.nl
• 10 december, symposium Grenzeloos.
Reizigers en infectieziekten, Groningen,
dies0809@gmail.com *
• 22 januari, landelijk symposium
Verslavingszorg, Amsterdam,
www.leidscongresbureau.nl

• De redactie heeft het recht om in overleg bijdragen in te
korten, koppen en een intro te maken en passend
beeldmateriaal toe te voegen.
• De redactie heeft het recht artikelen te weigeren.
• Van geaccepteerde artikelen vervalt het auteursrecht aan
de redactie.
• De redactie heeft het recht gepubliceerde bijdragen weer te
geven op haar website.

Zie voor uitgebreide instructies en informatie, ook over het
Wetenschappelijk Platform (WP): www.pw.nl

• 26 november, cursus Preventie medicatiefouten, Zeist, www.postgrade.nl *
• 27 november, cursus Interpreteren van
medische publicaties, Zeist,
www.postgrade.nl *
• 27 november, cursus Managing van
veranderingen, Zeist,
www.postgrade.nl *
* geaccrediteerd
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Colofon
PW is een uitgave van de KNMP, Den Haag
Postbus 30460, 2500 GL Den Haag, tel 070 373 73 12,
fax 070 346 49 26, e-mail redactie@pw.nl
Redactie
Edwin Bos (redacteur), Elfi Bührs (redacteur), Bep Conrad
(chef redactie), Niels van Haarlem (hoofdredacteur en uitgever),
Marc de Leeuw (redacteur), Frederike Mastenbroek (redactieassistent), Micheline van Neste (redacteur), Arjan Polderman
(redacteur), Elly Stolker (bureau-redacteur), Annemiek Veelenturf
(eindredacteur), Petra van Woerden (redacteur)
Medewerkers
Adri Bolt, Twan van Venrooij
Ontwerp | Cor Dalhoeven
Vormgeving | Enof ontwerp + communicatie, Utrecht
Fotografie | Hans Oostrum Fotografie, Den Haag
Druk | Thieme MediaCenter, Rotterdam
Advertenties Buro Weijer BV, Zernikepark 12, 9747 AN Groningen,

tel 050 750 20 27, fax 050 201 11 82, e-mail info@bw.nl.
Advertenties kunnen door de KNMP zonder opgaaf van redenen
worden geweigerd.
Abonnementen & adreswijzigingen KNMP, Administratie,
Postbus 30460, 2500 GL Den Haag, tel 070 373 71 41,
fax 070 392 24 65, e-mail leden@knmp.nl.
Leden, buitengewone leden en kandidaatleden van de KNMP
ontvangen een abonnement uit hoofde van hun lidmaatschap.
Abonnementen voor niet-leden van de KNMP (alle prijzen
exclusief BTW): Nederland en België, € 185,- per jaar; daarbuiten
€ 433,-. Opzegging is mogelijk vóór 1 november voor het jaar
daarop. Losse nummers € 9,60.

De doelstelling van het PW is het bevorderen van de farmacie met
het oog op de individuele en collectieve gezondheidszorg. Binnen
de grenzen van het Redactiestatuut is de redactie onafhankelijk.
Opgenomen artikelen geven niet noodzakelijkerwijs de mening
van de KNMP weer. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de redactie is het niet toegestaan artikelen of
gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of
anderszins openbaar te maken of te vermenigvuldigen
Aanwijzingen auteurs: Neem wanneer u een artikel wilt schrijven
voor het PW of het Wetenschappelijk Platform contact op met de
redactie: 070 373 73 12 of redactie@pw.nl. Voor meer informatie
over het schrijven van artikelen: www.pw.nl.

Het PW verschijnt iedere vrijdag.
www.pw.nl is alleen raadpleegbaar voor abonnees.
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