
MAGISTRALE BEREIDINGEN

Werken volgens TMF 3

DIABETES 1 DIABETES 2

De behandeling van diabetes Diabetes in de praktijk: “Begeleiding van een 
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Farmaceutische zorg bij kanker Geneesmiddelen en voeding na bariatrische ingreep
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MAGISTRALE BEREIDINGEN WERKEN VOLGENS TMF 3
LEERDOEL

• Hoe ga ik praktisch te werk met TMF 3: waar vind ik dit, hoe zoek ik iets op?
• Kennis rond inhoud van TMF 3: overdosering, overmaat, trituraties, hygiëne,…
• Nauwkeurig en correct uitvoeren van magistrale bereidingen ahv casussen, met nadien uitgebreide bespreking
• De verschillende hulpmiddelen correct kunnen gebruiken bij verschillende magistrale vormen
• Bewust worden van het belang van de kwaliteitszorg bij magistrale bereidingen: autocontrole, wegen/meten, mengen/bereiden,…
• Nauwkeurig en volledig afleveren van een magistrale bereiding

LESGEVERS 
• Apr. Inge Huysentruyt
• Prof. Dr. Apr. Francis Puttemans
• Apr. Yolande Daenen

FORMAAT
• Halve dag hoorcollege
• e-learning

DIABETES 1
BEHANDELRICHTLIJNEN BIJ DIABETES

DIABETES 2
BEGELEIDING VAN MIJN DIABETESPATIËNT

LEERDOEL
•  Opfrissing van de kennis van de behandelrichtlijnen bij diabetes
•  Diabetes type 1 onderscheiden van pre-diabetes en diabetes  

type 2
• Inzicht in het werkingsmechanisme van de geneesmiddelen  

voor diabetes
• Eerste uitgifte informatie met focus op nieuwe antidiabetica
• Inzicht in mogelijke complicaties als gevolg van diabetes

LESGEVERS 
• Apr. Inge Huysentruyt
• Prof. Dr. Apr. Francis Puttemans
• Apr. Yolande Daenen

FORMAAT
• Avond hoorcollege
• e-learning

LEERDOEL
•  Inzicht in het traject van de patiënt bij prediabetes, opstart  

van de therapie 
• Aanleren van correct gebruik van meettoestellen, naaldjes,  

bloed prikken, … 
• De verschillende ondersteunende programma’s (zorgtraject, 

voortraject, diabetesconventie) van mekaar kunnen onderscheiden
• Begrijpen van de werking van insulinepomp, continue glucose 

monitoring, … 
• Belang van therapietrouw benadrukken bij vragen, ongewenste 

effecten, bezorgdheid…
• Alarmsymptomen herkennen

LESGEVERS 
• Apr. Inge Huysentruyt
• Prof. Dr. Apr. Francis Puttemans
• Apr. Yolande Daenen

FORMAAT
• Halve dag hoorcollege
• e-learning

FARMACEUTISCHE ZORG BIJ DE 
BEHANDELING VAN KANKER

E-LEARNING

GENEESMIDDELEN NA EEN 
BARIATRISCHE INGREEP

E-LEARNING
LEERDOEL

• Kennis over de verschillende behandelvormen van kanker 
en de evolutie hierrond: chemotherapie, radiotherapie, 
immunotherapie,…

• Inzicht in de verschillende nevenwerkingen ten gevolge van deze 
respectievelijke therapieën

• Patiënten ondersteunen hoe ze met deze nevenwerkingen 
kunnen omgaan, welke hulpmiddelen er voor elke nevenwerking 
bestaan, waar op gelet moet worden om ze  
eventueel te vermijden

• Aanpak van therapietrouw bij orale oncolytica

FORMAAT 
• e-learning

LEERDOEL
• Kennis van de verschillende mogelijke ingrepen
• Benoemen welke complicaties en voedingsproblemen er kunnen 

optreden na de verschillende ingrepen
• Aangeven welke complicaties kunnen optreden ten gevolge van 

maagverkleining: maagzweren, dumping, fertiliteit,…
• In staat zijn om correcte voedingsadviezen te geven na de 

ingreep en de gevaren van voedingstekorten kunnen toelichten
• In staat zijn om de correcte suppletie adviezen te geven aan de 

individuele patiënt

FORMAAT 
• e-learning

3 ONDERWERPEN – HOORCOLLEGES 
9 LOCATIES MAGISTRALE BEREIDINGEN DIABETES 1 DIABETES 2

Aalst
Ma 26/03/2018

Inge Huysentruyt

Ma 07/05/2018

Inge Huysentruyt

Di 23/10/2018

Inge Huysentruyt

Antwerpen 
Wo 07/03/2018

Francis Puttemans

Di 15/05/2018

Francis Puttemans

Di 09/10/2018

Francis Puttemans

Brugge
Wo 28/03/2018

Inge Huysentruyt

Ma 14/05/2018

Inge Huysentruyt

Di 25/10/2018

Inge Huysentruyt

Geel
Do 22/03/2018

Yolande Daenen

Do 24/05/2018

Yolande Daenen

Do 18/10/2018

Yolande Daenen

Gent
Do 08/03/2018

Francis Puttemans

Do 17/05/2018

Francis Puttemans

Do 11/10/2018

Francis Puttemans

Hasselt 1
Do 08/03/2018

Yolande Daenen

Do 17/05/2018

Yolande Daenen

Do 11/10/2018

Yolande Daenen

Hasselt 2
Vrij 16/03/2018

Yolande Daenen

Woe 30/05/2018

Yolande Daenen

Vrij 25/10/2018

Yolande Daenen

Leuven
Di 06/03/2018

Francis Puttemans

Woe 16/05/2018

Francis Puttemans

Woe 10/10/2018

Francis Puttemans

Roeselare
Do 22/03/2018

Inge Huysentruyt

Woe 09/05/2018

Inge Huysentruyt

Di 19/10/2018

Inge Huysentruyt

INTERESSE? CONTACTEER IPSA
Voor informatie over Jaarcyclus Farmaceutisch Technisch Assistent contacteer
Email secretariaat@ipsa.be - Tel 02 219 00 39 
Openingsuren 09:00-12:00 en 13:30-16:30
www.ipsa.be

LOCATIES
Aalst De Groene Wilg – Hogeweg 82, 9320 Erembodegem

Antwerpen KAVA – Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen

Brugge Leonardo Hotel – Chartreuseweg 20,  8200 Brugge

Geel Thomas More Kempen, Lokaal G119, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

Gent KOVAG – Kortrijkstesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem

Hasselt 1  KLAV – Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt

Hasselt 2 KLAV – Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt

Leuven BAF – Leopold I straat 24, 3000 Leuven

Roeselare De Westvlaamse – Kwadestraat 153 bus 1, 8800 Roeselare

ALGEMENE VOORWAARDEN 

- Uw aanwezigheid op de hoorcolleges wordt geregistreerd op basis van uw identiteitskaart. 
- Het volgen van 1 hoorcollege of 1 e-learning impliceert uw akkoord om het inschrijvingsgeld te betalen.
- Na inschrijving, kan kosteloze annulatie enkel als u geen gebruik maakte van het aanbod (dwz. geen lessen gevolgd, niet op websites ingelogd). Indien wel, wordt een forfaitaire kost 

van 30 € aangerekend, te vermeerderen met het proportioneel aandeel van de gevolgde lessen.
- Kan een hoorcollege door omstandigheden niet doorgaan, zal IPSA al het mogelijke doen om die les op die locatie te verplaatsen naar een andere datum. Lukt dit echter niet, kan IPSA 

niet aansprakelijk gesteld worden en kan u de les op een andere locatie of als e-learning volgen.
- Enkel wanneer u uw stoeltje reserveert voor een specifieke datum & locatie op www.ipsa.be, is uw zitplaats gegarandeerd. Is uw voorkeurlocatie volzet, kan u een andere locatie of 

e-learning kiezen. Bij een systematisch capaciteitsprobleem op een locatie, zal IPSA de nodige maatregelen nemen.

E-LEARNING 
Alle hoorcolleges kunnen ook (vanaf 
beschikbaar) als e-learning gevolgd worden 
op www.ipsa.be

Farmaceutische zorg bij kanker & 
Geneesmiddelen  na een bariatrische 
ingreep kunnen gevolgd worden op  
www.ipsa.be vanaf juni 2018

UREN
Halve dag lessen: 09:00-12:00 

Avondlessen:  20:00-22:30



INSCHRIJVEN BIJKOMENDE VOORDELEN  
INSCHRIJVING JAARCYCLUS

PRIJS: €100  (vrijgesteld van BTW door art. 44§ 2,4°W.BTW)  

1. 3 hoorcolleges
2. E-learning sessies over FZ bij de behandeling van 

kanker & Geneesmiddelen na een bariatrische ingreep 
(details later beschikbaar op www.ipsa.be)

3. Didactisch materiaal per cursus voor aanwezigen
4. Op www.ipsa.be kan u alle hoorcolleges als 

 e-learning volgen
5. Need to Remember e-mails naar aanwezigen:  

tips uit de les 

HOE INSCHRIJVEN 
Via www.ipsa.be
Vanaf 18 december 2017 

U gaat niet naar de les en volgt ook geen e-learning maar u 
wenst toch bij te blijven? Bestel dan het lespakket. 
Dit pakket bevat al het cursusmateriaal van de volledige 
les. Kiest u voor deze optie, is er geen recuperatie van het 
inschrijvingsgeld via PC 313 mogelijk.

1. 4 Nieuwsbrieven 
2. Korting tot 30 % bij inschrijving voor ander  

aanbod IPSA (EHBO, wondzorg,…)

PRAKTISCH
Voor evidente logistieke redenen - vergeet niet op  
www.ipsa.be per onderwerp, uw datum en locatie te 
selecteren om effectief uw stoeltje voor die sessie te 
reserveren

TER INFO
Studenten Farmaceutisch Technisch Assistent kunnen 
mits inschrijving, de avondles “Behandeling van diabetes” 
gratis bijwonen. Zij moeten hiervoor contact opnemen  
met secretariaat@ipsa.be

ACCREDITATIE OPLEIDINGSSUBSIDIES  
PARITAIR FONDS

•   Farmaceutisch Technisch Assistenten komen nog niet 
in aanmerking voor jaarlijkse verplichte accreditatie

•   Alle aanwezigheden worden wel door IPSA 
geregistreerd in uw persoonlijke portfolio op  
www.pharfolio.be, maar er kunnen geen creditpunten 
worden voor gegeven.

•   Farmaceutisch Technisch Assistenten, in loondienst 
in een openbare officina, kunnen beroep doen op het 
Paritair Fonds voor bijscholingen

•   Tegemoetkoming van het volledige inschrijvingsgeld  
(€ 100,00) is mogelijk indien u ten minste 3 lessen 
heeft gevolgd op één van onze locaties en/of online 
heeft afgelegd op www.ipsa.be (voor IPSA en het 
Paritair Fonds telt een online afgelegde les mee als 
een geldige aanwezigheid)

•   De nodige documenten worden begin 2019 bezorgd

OVER IPSA
Het Instituut voor Permanente Studie voor Apo-
thekers is een vzw met als stichtende leden: de 
Vlaamse Beroepsverenigingen van Apothekers 
(AVLVA, BAF, BAM, De West vlaamse, KAVA, KAVW, 
KFK, KLAV, KOVAG) de Apothekersvereniging van 
Brussel, de Vlaamse Universiteiten en de vereniging 
der coöperatieve apotheken van België.

MISSIE IPSA
IPSA is het overkoepelend bijscholingsinstituut voor 
alle Vlaamse en Brusselse Apothekers en Farma-
ceutisch Technisch Assistenten. IPSA biedt een 
gevarieerd, onafhankelijk, kwaliteitsvol en praktijk-
gericht bijscholings programma.
Alle lessen worden gegeven door expert gast-
sprekers (professoren, artsen, apothekers).

AANBOD IPSA
• Jaarcyclus Apotheker
• Jaarcyclus Farmaceutisch Technisch Assistent
• Masterclass
• Reanimatie & EHBO
• Dermatocosmetica
• Medicatienazicht
• Wondzorg


