
                                                                                                                                                                                                   
 

 

Referentie: 2023-012_AO 

Naam  Webinar 
Awareness Preventie & leefstijl in de Nederlandse apotheek  
  

Trainingsbureau  Care for Cure  
  

Spreker Rogier Larik, openbaar apotheker 
 

 

Naast zijn kennis over geneesmiddelen, heeft Rogier zich verdiept in de wetenschap van 
een gezonde leefstijl.  
 

Omvang   1 uur  
  

Werkvorm 
 

Online via Teams 

Voor wie  
 

Apothekers en farmaceutische managers werkzaam in een openbare apotheek, die 
kennis willen maken met preventie en leefstijladvisering. 
 

Accreditatie  U ontvangt geen accreditatiepunten voor deze Webinar   
    

Kosten € 130,00 per apotheek, maximaal 3 deelnemers (exclusief btw)   
 
Datum 

 
De webinar wordt georganiseerd op de volgende data en tijdstip: 

 

• Dinsdag 14 februari 2023   10:00 - 11:00 uur 

• Maandag 6 maart 2023      14:00 - 15:00 uur 
  

Omschrijving  Voorkomen is beter dan genezen, daar is iedereen het wel over eens. En toch is 
preventie in beleid en praktijk vaak een ondergeschoven kindje. En daar moet 
verandering in komen! 
 
Tijdens de Webinar Awareness Preventie – Leefstijl in de Nederlandse apotheek zal 
Rogier Larik u informeren en inspireren waarom de toekomst van de apotheker, het 
apotheekteam en de apotheek óók ligt op het terrein van preventie en leefstijladvisering. 
Daarnaast is er ruimte met elkaar in gesprek te gaan en van gedachten te wisselen.  
 

Programma Tijdens deze interactieve bijeenkomst staan wij stil bij de volgende onderwerpen: 
 

• Inleiding in het ontstaan van leefstijl gerelateerde metabole ziekten: zorgkosten, 
ziektelast gerelateerd aan leefstijl; 

• Hyperinsulinemie en insulineresistentie: de neerwaartse spiraal van metabole 
dysfunctie; 

• Diverse projecten in apotheken op het gebied van leefstijladvisering, 
demedicalisering en preventie.  

  
Schrijf u snel in! Meld u aan via deze link 

  
Vervolg training  Bent u door deze webinar geïnspireerd en wilt u zich verdiepen op het gebied van 

preventie en leefstijl? Dan is de Training Preventie & Leefstijl in de Nederlandse 
apotheek voor u!   
 
Het doel en de inhoud van de training is een goede theoretische achtergrond over het 
belang en wetenschappelijke onderbouwing van een gezonde leefstijl (met name ook bij 
chronische aandoeningen) en de rol van de apotheek en apothekers hierin. Daarnaast 
worden leefstijlinitiatieven in de apotheek en de KNMP-visie besproken waardoor u 
kennis kunt opbouwen om stappen te zetten op het terrein van leefstijl en preventie. 
De kosten voor de vervolg training bedragen € 320,00 per persoon.  
 

Contact Voor meer informatie over de webinar of training “Preventie - Leefstijl in de Nederlandse 
apotheek” kunt u contact opnemen met uw regiomanager of een e-mail sturen naar 
businessacademy@brocacef.nl 

  

 

https://brocacef.nl/business-academy/2023/Masterclass-Awareness-Preventie
mailto:businessacademy@brocacef.nl

