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Speciale Interesse Groepen hvz, Diabetes en eff willen netwerk vergroten

sig’s slaan handen ineen
sig hvz, Diabetes en Ethiek en Filosofie van de Farmacie kijken terug op

de geslaagde sig-dag ‘Cardio Vasculair & Diabetes Risico Management’.
Opkomst en belangstelling waren groot.
Auteur Fong Sodihardjo-Yuen

Medicatiebeoordeling

Activiteiten sig

Tijdens de inhoudelijk uitstekend
gewaardeerde workshop Medicatiebeoordeling ’s middags, diepten de
workshopsleiders Tom Schalekamp,
Jan Riezebos (voorzitter sig hvz) en
Prem Adhien de theorie verder uit met
zorgvuldig uitgekozen casuïstiek van
deelnemers. De uitwerkingen van de
cardiovasculaire en diabetesproblematiek onderbouwden zij met relevante
studies.

sig’s werken aan de verwetenschap
pelijking van het beroep en de posi
tionering van de apotheker.
Als sig-lid heeft u invloed op multidisciplinaire richtlijnen en standaarden. sig-leden houden elkaar op de
hoogte van de nieuwste inzichten
door het delen en bespreken van
studies.
De sig hvz werkt aan praktische
oplossingen voor implementatie van

best practice cardiovasculaire zorg in
de apotheekpraktijk. Voor collegaapothekers fungeert de sig als vraagbaak. De sig’s willen de samen
werking uitbreiden met andere zorgverleners en patiëntenorganisaties.
We zijn verheugd dat collega’s zich hebben
aangemeld naar aanleiding van de sig-dag.
Wilt u zich ook aanmelden voor een sig? Of wilt
u meer weten? Neem dan contact op met:
• Fong Sodihardjo-Yuen, secretaris SIG Harten Vaatziekten [2], f.sodihardjo-yuen@knmp.nl
• Saskia Coppes, secretaris SIG Diabetes [3],
s.coppes@knmp.nl
• Yuen Yee Li, secretaris SIG Ethiek en Filosofie
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van de Farmacie [4], y.y.li@knmp.nl
Zie voor de verwijzingen: pw.nl.
jan riezebos, voorzitter SIG HVZ,
tijdens sig-dag.

Foto Fong Sodihardjo-Yuen

Het ethische aspect van medicatie
beoordelingen kwam aan de orde met
Monique ten Brinke en Ad Hoevenaars, leden van de sig eff. Deelnemers maakten kennis met verschillende manieren om morele dilemma’s te
benaderen.
De dag werd afgewisseld met een
presentatie van de sfk over de nieuwe
Rapportage Therapietrouw, ontwikkeld
door de knmp/sfk, en een praktische workshop verzorgd door Arnoul
van Mierlo, Geertje Tuijp, kernleden
sig hvz, en Carolien Veerman. Zij
deelden hun ervaring en voorbeeld
materialen [1] voor het organiseren
van een lokale testdag. De risicotest
www.testuwrisico.nl is een eenvoudige
uitbreiding op de jaarlijkse servicedag ‘de bloedsuikertest’. Vanwege het
succes van de pilot van dit eerstelijns-ketenzorgproject in 2013 zijn in
november 2014 opnieuw testdagen
georganiseerd in Edam-Volendam.
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“Heeft dubbele ras-remming zin?
Wanneer is het starten van dipyridamol zinvol? Welke acties onderneemt
u bij combinaties van twee of meer
antistollingsmiddelen?” Een greep uit
de vragen waarop Anne-Margreeth
Krijger, kernlid sig hvz, met haar
uitstekend gewaardeerde presentatie
antwoord gaf. Deelnemers maakten
kennis met de knmp Richtlijn cvrm
en de belangrijkste aandachtspunten
daaruit. Mark van der Steen, tevens
kernlid sig hvz, sloot hierop naadloos aan met praktijkvoorbeelden over
de afhandeling van mfb’s.
“Waarom is gliclazide de keuze na
metformine in de behandeling van
type 2 diabetes? En wat zijn verschillen tussen de nhg-standaard en de
easd/ada-richtlijnen?” vervolgde
Prem Adhien, voorzitter sig Diabetes.
In zijn presentatie over de behandeling
van type 2 diabetes anno 2014, passeerden maatgevende studies de revue.

Links naar meer informatie:
1. http://www.knmp.nl/over-de-knmp/
wetenschappelijke-sectie-openbaarapothekers-wso/sig-hart-en-vaatziekten
2. http://www.knmp.nl/over-de-knmp/
wetenschappelijke-sectie-openbaarapothekers-wso/sig-hart-en-vaatziekten
3. http://www.knmp.nl/over-de-knmp/
wetenschappelijke-sectie-openbaarapothekers-wso/sig-diabetes
4. http://www.knmp.nl/over-de-knmp/
wetenschappelijke-sectie-openbaarapothekers-wso/sig_ethiek_filosofie

