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Special Interest Groups versterken elkaar door kennis en kunde te delen

knmp-sig-dag 2015 waardevol
Special Interest Groups (sig’s) zijn belangrijk voor de knmp, en het
is van belang dat deze groepen nauw samenwerken met het bestuur
van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (wso). Dat
was de boodschap van wso-voorzitter Peter Wognum op de eerste
gezamenlijke sig-dag.
Fong Sodihardjo-Yuen, secretaris sig Hart- en Vaatziekten,
Afdeling Zorgonderzoek en Innovatie

ling na stentplaatsing, waarbij hij ook inging
op de dilemma’s.

DE

Kennisuitwisseling
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Monique ten Brinke, apotheker bij Apotheek Eersel en zorgethicus, gaf tussen de
middag een interactieve workshop, waarin
waarden als kwetsbaarheid en kwaliteit van
leven van ouderen werden verkend aan de
hand van patiëntprofielen. Anne-Margreeth
Krijger, ontwikkelaar Richtlijnen, lichtte de
aanwezigen uitgebreid in over de knmprichtlijn Diabetes.
Mehmet Darici en Mourad Ghalit gaven
praktische tips over diabetes en ramadan,
terwijl diabeteshulpmiddelen werden
behandeld door Dirk Boom, die zijn ex
pertise opdeed bij de diabetesketenzorg
Zwolle.
Andere sprekers waren Marianne van
den Berg (over de ontwikkeling van het
addendum Kwetsbare Ouderen bij de
multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair
Risicomanagement) en Tekko de Boer (over
multidisciplinaire patiëntbesprekingen).

OP DEZE
SIG-DAG KAN
JE ZO IN DE
PRAKTIJK
TOEPASSEN

Versterking sig’s
De aanwezigen op de eerste gezamenlijke
sig-dag van de knmp waren na afloop enthousiast over de informatie “die ze zo in
de praktijk kunnen toepassen”, de samenwerking en de uitwisseling van ideeën en
deskundigheid tussen leden van de verschillende sig’s.

Voor de presentaties van de sig-dag
zie: www.knmp.nl/sigdag2015. Voor
meer informatie of het leveren van
een bijdrage aan een sig kunt u zich
wenden tot: wsobestuur@knmp.nl.
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Voor het eerst organiseerden vijf knmp-sig’s
in oktober een gezamenlijke sig-dag: Harten Vaatziekten, Diabetes, Longaandoeningen, Ethiek & Filosofie en Productzorg. Een
goede gelegenheid voor de voorzitter van
het wso-bestuur Peter Wognum om het belang te onderstrepen van de Special Interest
Groups. “Interactie tussen sig’s en wsobestuur is van belang. Niet alleen eens per
jaar en op bestuurlijk niveau, maar juist het
hele jaar door”, aldus Wognum.
“Muren veranderden in deuren”, aldus apotheker Valérie Meijvis, over de anderhalf jaar
dat zij werkzaam is in een huisartsenpraktijk.
Zij deelde haar ervaringen en leermomenten
aan de hand van een polyfarmacie-casus.
Daarbij ging zij in op de vraag hoe je een
consult voert. “De farmacotherapeutische
kant is bekend, maar hoe kom je achter de
zorgvraag? Wat wil de patiënt?” Inzicht in
het medisch dossier is daarbij een groot
voordeel. “En klinisch redeneren leer je in de
praktijk”, aldus Meijvis.
Susanne Tesink, apotheker bij de knmp/lna,
schetste met de uitspraak dat ruim de helft
van de 60-plussers slikproblemen ondervindt, duidelijk de omvang van het probleem,
en verwees onder andere naar de beschikbare
knmp-toolkit Publieksinformatie Slikproblemen.
In een prikkelende lezing gaf Peter Smits,
cardioloog van het Maasstad Ziekenhuis
Rotterdam, inzicht in de relevantie van verschillende generaties stents en duale antistol-

