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Masterclass farmacologie
ANTIDIABETICA

Na een pauze van 2 jaar gaat IPSA met de 9de 
Masterclass Farmacologie terug live op locatie! Maar ook 
de enthousiaste online cursisten worden niet vergeten. U 
hebt de keuze om de Masterclass ter plaatse te volgen, of 
om thuis aan te melden op de  livestream. Wat u ook kiest, 
na afloop kan iedere deelnemer de opnames online op 
een later tijdstip herbekijken.

Voorbereidingstraject
Net zoals de voorgaande jaren kan u nog 2 extra 
accreditatiepunten bekomen door deel te nemen aan het 
voorbereidingstraject. Enkele weken voor de Masterclass 
ontvangt u een opdracht met medicatiehistorieken via 
mail. Dit kan u tevens helpen om de masterclass wat voor 
te bereiden.

Praktische informatie 
Voor wie: 
iedere apotheker die zich wil verdiepen in de 
farmacologische aspecten van de antidiabetica

Waar
U kiest ervoor om fysiek aanwezig te zijn op de Masterclass, 
of om van thuis in te loggen op de livestream. Wie kiest om 
de les fysiek te volgen, wordt op zaterdagavond extra in de 
watten gelegd met een bruisende receptie, ontspannende 
massage en lekkere afsluiter met foodtrucks.

Fysieke Masterclass:
  KAVA – Congres Centrum – Lange Leemstraat 187 –  

2018 Antwerpen. 
  Parkeerplaatsen zijn voorzien onder het gebouw, te 

bereiken via Consciencestraat 41a – 2018 Antwerpen.   
Indien gewenst kan u zelf een overnachting boeken 
in één van de onderstaande, nabijgelegen hotels:

• Leonardo Hotel Antwerp The Plaza**** (400m)
• Mercure Antwerp City Center**** (750m)
• Tryp bij Windham Anwerp*** (1.7km)
• Hotel NH Collection Antwerp Centre**** (2.1km)

Virtuele Masterclass
  Te volgen op www.ipsa.be, ingelogde zone. De verdere 

praktische informatie ontvangt u na het inschrijven. 
  We raden aan om via een laptop/computer de 
Masterclass te volgen. 
  De syllabus wordt u met de post toegestuurd. Om zeker te 
zijn dat uw syllabus op tijd in uw brievenbus belandt: schrijf 
u tijdig in!

Posttest
U kan ook deelnemen aan een afsluitende posttest 
waarvoor u  2 extra accreditatiepunten kan bekomen. 
Na de masterclass ontvangt u een 15tal multiple choice 
vragen, die u kan oplossen met de hulp van de opgedane 
kennis tijdens de masterclass. 

Weekend
Prof. De Meyer neemt u in het weekend van 15/16 oktober 
mee in de wereld van de antidiabetica. De Masterclass 
begint met een opfrissing van de belangrijkste fysiologische 
en pathologische aspecten van diabetes, gevolgd door 
begrippen zoals diabetes type1 en type2, hypo en 
hyperglycemie … Na deze warmingup bent u klaar voor 
het echte werk … De brede waaier aan antidiabetica wordt 
minutieus onder de loep genomen: werkingsmechanismes, 
correct gebruik, nevenwerkingen, te verwachten 
effecten, plaats in de behandeling, nieuwe versus oudere 
geneesmiddelen, nieuwe richtlijnen … Alle aspecten van de 
antidiabetica komen aan bod.

Aan de hand van de theorie worden er traditiegetrouw 
quizjes verbonden die de omzetting naar de praktijk 
makkelijker maken. Deze link wordt gelegd door  
Prof. H de Loof en Dr. Apr. D. Jans. Na afloop bent u weer 
helemaal uptodate en klaar voor de apotheek. 

Programma



Zaterdag 15 oktober 2022 Zondag 16 oktober 2022  
14u30 – 19u00 9u – 13u00

14u00 – welkomstkoffie (fysiek) 9u00 – Masterclass met theorie, quiz en casuïstiek sessies 
(fysiek/virtueel)*

14u30 – Verwelkoming (fysiek/virtueel) 13u00 – Einde

14u35 – Masterclass met theorie en quiz sessies (fysiek/virtueel)*

19u00 – Einde Masterclass

19u00 – Heerlijke afsluiter met receptie, ontspannende 
massage en foodtrucks (fysiek)

Deelname aan het voortraject en posttest is vrijblijvend en hiervoor wordt u apart per mail uitgenodigd. 
Enkele dagen na afloop van de Masterclass kan u de opname herbekijken op ipsa.be.

* praktische info
• De sessies starten stipt op tijd!
• Tussen de sessies worden korte pauzes voorzien.
• Hou uw GSM bij de hand om aan de interactieve quizjes deel te nemen.

Wanneer
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Accreditering 
Een totaal van 16 punten werd aangevraagd voor 
het volgen van de virtuele Masterclass 

Neemt u deel aan het voorbereidingstraject: 
2 extra accreditatiepunten.

Neemt u deel aan de posttest: 
2 extra accreditatiepunten.

Een attest van deelname krijgt u na afloop van de 
opleiding per mail.

Paritair Fonds 313
Titularis-apothekers en adjunct-apothekers 
kunnen €72,00 recupereren voor de Masterclass.

KMO-portefeuille
Voor deze cursus is het mogelijk om gebruik te maken 
van de KMO-portefeuille. U kan de aanvraag indienen 
bij de KMO-portefeuille voor een tussenkomst van 30% 
van het inschrijvingsbedrag (exclusief BTW/
overnachting). De informatie om deze aanvraag in te 
dienen kan u terugvinden in de bevestigingsmail. De 
aanvraag dient ten laatste te gebeuren vóór 
29 oktober 2022.

Opgelet: indien u hiervan gebruik wil maken, moet 
u ALLE uren persoonlijk gevolgd hebben (live of via 
streaming). Dit wordt namelijk streng 
gecontroleerd! Indien dit niet het geval is, kan u 
hiervoor niet in aanmerking komen.

Na bevestiging van uw inschrijving voor de Masterclass, 
door IPSA vzw, kan deze niet kosteloos geannuleerd worden. 
Een administratieve kost van € 100 zal u aangerekend worden. 
In geval van annulatie, dient u dit telefonisch door te geven aan 
IPSA vzw voor 8 oktober 2022. Na deze datum, is terugvordering 
van het inschrijvingsgeld niet meer mogelijk. 

Alle bedragen vermeld zonder BTW, zijn BTW inclusief of 
vrijgesteld van BTW.

Inschrijvingen
Inschrijving verloopt online via het inschrijvings
formulier dat terug te vinden is op www.ipsa.be. 
Deze staat open vanaf woensdag 13 juli 2022 en 
wordt afgesloten op 4 oktober 2022.

Het inschrijvingsgeld voor de Masterclass bedraagt 
€ 150,00.

Bent u ingeschreven voor de Jaarcyclus 
Apothekers 2022, dan betaalt u € 120,00.

De inschrijvingen worden DEFINITIEF afgesloten 
na 4 oktober. Er wordt van deze Masterclass geen 
herhaling voorzien. U zal nadien ook niet meer 
kunnen inschrijven voor het onlinepakket. 

Hebt u een casus of vraag, die u graag 
behandeld ziet tijdens de Masterclass? 
Stuur deze naar secretariaat@ipsa.be 

vóór 20 september 2022.




