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Training 
 

Tweeluik nascholing over Schildklieraandoeningen en  
een update over diabetes mellitus 
 

Trainingsbureau 
 

ProxiCure 

Docent 
 

Jeroen Nijhuis 

Omvang  
 

Twee nascholingsavonden inclusief broodjesbuffet 
  

Werkvorm 
 

Klassikaal 

Aantal personen 
 

Maximaal 20 deelnemers 

Doelgroep 
 

Apothekers- en doktersassistenten werkzaam in een apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk.  
 

Accreditatie 
 

Accreditatie is aangevraagd. U heeft recht op accreditatie als u alle twee dagen volledig 
aanwezig bent geweest. 
  

Afronding 
 

Deelnamecertificaat 

Kosten De kosten voor deze training bedragen € 400,00 per persoon (excl. btw) 
Voor HuisartsPlus-leden geldt een speciaal tarief van € 350,00 per persoon (excl. btw) 
 

Data en locaties  13 juni en 4 juli 2022 
 
Tijdstip 
 

 
17:30 - 20:30 uur 
 

Locatie Hotel van der Valk, Laveldelheide 4 te Drachten 
 

Omschrijving  
 

Deel I: Schildklieraandoeningen 
 

In de huisartsenpraktijk komen schildklierziekten vaak voor. Voor uw assistenten 
betekent dit dat zij vaker vragen krijgen over bloeduitslagen met betrekking tot de 
schildklierwaarden en uitleg moeten geven over de inname van schildklierhormoon. 
Basale kennis over de functie van de schildklier en de farmacokinetiek van 
schildklierhormonen is daarbij belangrijk. Tijdens de eerste deel van deze nascholing zal 
aandacht besteed worden aan de werking van de schildklier, enkele veel voorkomende 
aandoeningen van de schildklier en welke behandelopties er zijn. Daarnaast worden 
praktische tips gegeven over hoe je de compliantie m.b.t. schildklierhormonen bij 
patiënten kunt verbeteren. 
 
 

 Deel II: Update diabetes mellitus:  
Nieuwe rol van de SGLT-2 remmers en GLP-1 agonisten 
 

In november 2021 is de standaard diabetes mellitus type 2 drastisch veranderd. Bij 
patiënten met een hoog cardiovasculair risico is nu de eerste stap om te starten met 
SGLT-2 remmers. Ook GLP-1 agonisten zijn bij deze patiënten onder voorwaarden 
middelen van eerst/tweede keus. Waarom is dit het geval en zijn er specifieke zaken 
waar we bij deze patiënten op moeten letten? Aan de hand van de werking van de 
nieren bij diabetes, de werking van de geneesmiddelen worden deze vragen 
beantwoord. Uw assistent krijgt zo handvatten waar op te letten bij de uitgifte van deze 
medicatie.  
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Huiswerkopdracht Voorafgaand aan beide nascholingen worden huiswerkopdrachten verstuurd. Deze zal 
ter voorbereiding op de nascholingsbijeenkomsten gemaakt moeten worden. Het maken 
van de opdracht neemt ongeveer een half uur in beslag. 

     
Schrijf u snel in! Wilt u deelnemen aan deze tweeluik nascholing? Dan kunt u zich aanmelden via  

deze link. 
 

Deadline inschrijving Uw aanmelding ontvangen wij graag vóór maandag 13 mei 2022.  
  

Annuleringsvoorwaarden 
 

Als u twintig werkdagen voor de training uw inschrijving annuleert wordt 50% van het 

inschrijfgeld in rekening gebracht. Annuleert u vijf werkdagen voor de training, dan zijn 

wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Als u verhinderd bent dan 

kan een collega zonder extra kosten uw plaats innemen.  
 
Brocacef behoudt zich het recht voor om de training te annuleren wegens onvoldoende 
deelname. Indien deze training door het coronavirus geen doorgang kan vinden, zoekt 
Brocacef naar een passende oplossing.  
 

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiomanager of een 
e-mail sturen naar businessacademy@brocacef.nl 

  
 
 

 

 

https://brocacef.nl/nl-nl/tweeluik-nascholing-schildklier-2022
mailto:businessacademy@brocacef.nl

