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NAVORMING ADVANCED PRACTICE IN DE ONCOLOGIE

MODULE KLINISCHE FARMACOLOGIE
Geachte heer, mevrouw,
Het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (Universiteit Gent) organiseert, in
samenwerking met het UZ Gent, de navorming “Klinische farmacologie in de oncologie”.
Thema
De zorg voor patiënten met kanker en hun omgeving is complex en vereist competenties van de
oncologie verpleegkundige op een ‘advanced’ niveau. Tijdens deze boeiende en interactieve vorming
nemen we u mee in het domein van de klinische farmacologie in de oncologie. We starten met een
opfrissing van de farmacokinetiek en –dynamiek. Daarnaast focussen we op de voornaamste support
medicatie toegepast bij anti-tumorale behandelingen (zoals het gebruik van corticoïden, groeifactoren,
analgetica, anti-emetica, bifosfonaten, e.a.), geneesmiddeleninteracties in de oncologie, het praktisch
gebruik van het geneesmiddelenformularium en de guidelines m.b.t. supportive care in de oncologie.
Tijdens een workshop worden casussen van deelnemers besproken. De deelnemers bereiden drie
casussen voor en bespreken met begeleiding van de lesgevers tijdens de workshop.
Datum en locatie



Vorming: donderdagen van 16u tot 19u  13/2 – 5/3 – 26/3 – 23/4 – 7/5



Workshop: donderdag 14 mei 2020 van 13u tot 18u

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, Gent. De lokalen worden later bekend gemaakt.

Doelgroep
Deze navorming is een keuzevak in de opleiding Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde.
Gezien de gerichtheid op de praktijk wordt dit vak opengesteld voor verpleegkundigen in de
oncologische zorg. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten en gespecialiseerde
verpleegkundigen in de oncologie (houder BBT) kunnen deelnemen aan deze navorming.
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Programma
DATUM
13/02/2020

UUR
16u – 19u

THEMA
Farmacokinetiek en –dynamiek
Geneesmiddelen bij ouderen

05/03/2020

16u – 17u

Anti-emetica in de oncologie

17u – 18u

Botgezondheid bij de oncologische patiënt en het gebruik van
bifosfonaten

26/03/2020

18u – 19u

Geneesmiddelen bij anemie en neutropenie - groeifactoren

16u – 17u25

Het gebruik van corticoïden in de oncologie

17u35 - 19u

Het gebruik van complementaire en alternatieve middelen in de
oncologie: klinische redenering en reflectie

23/04/2020

16u – 17u

Preventie van veneuze thrombo-embolie in de oncologie

17u05 – 19u

Analgetica in de oncologie
Geneesmiddelen bij de palliatieve patiënt

07/05/2020

14/05/2020

16u – 17u25

Geneesmiddelen interacties in de oncologie

17u35 – 19u

Geneesmiddelen bij koorts en infectie

13u – 18u

Workshop: bespreking casuïstiek deelnemers + praktisch gebruik van
het geneesmiddelenrepertorium en internationale guidelines

Het volledige programma met lesgevers is binnenkort beschikbaar op onze website www.UCVVGent.be
Als voorbereiding op de workshop krijgen de deelnemers de opdracht om drie casussen uit de praktijk
m.b.t. klinische farmacologie uit te werken. De casussen worden besproken en begeleid door artsen,
klinisch apothekers en dit in samenwerking met verpleegkundig specialisten oncologie van het UZ Gent.

Prijs
We bieden de deelnemers volgende mogelijkheden aan:



Lessenreeks: €200 niet UGent/UZ Gent - €150 UGent/UZ Gent/betalend lid alumni



Lessenreeks & workshop: €240 niet UGent/UZ Gent - €190 UGent/UZ Gent/betalend lid
alumni



Prijs per lesdag: €40 niet UGent/UZ Gent - €30 UGent/UZ Gent/betalend lid alumni



De workshop kan niet afzonderlijk gevolgd worden

Inschrijvingen
U kan zich via deze link inschrijven:

Contactpersonen


Inhoudelijke informatie: Elsie Decoene, 09/332.46.03 of Elsie.Decoene@uzgent.be – prof. dr.
A. Van Hecke, Ann.VanHecke@ugent.be



Informatie m.b.t. inschrijving en betaling: Els Bourgeois – els.bourgeois@ugent.be
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