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Gebruik &
misbruik van
opiaten
Een historische
uitdaging
voor de farmacie

Do
3 Nov
2016
Opiaten. Hun pijnstillende effecten zijn ongeëvenaard. Tegelijkertijd leidt angst voor verslaving tot
zorgen bij patiënt en behandelaar. Deze spanning wordt tijdens dit symposium vanuit historisch
perspectief verkend met het oog op uitdagingen voor actualiteit en toekomst.

Programma

10.00

Introductie: het gebruik en misbruik
van opiaten, een historische
uitdaging voor de farmacie

Prof. dr. Toine Pieters
Hoogleraar geschiedenis van de farmacie aan de
Universiteit Utrecht

10.45

Blessing and burden: apothekers
en morfine aan het begin van
de 20e eeuw

Drs. Lisanne Walma
Promoveert op Nederlandse drugsdebatten aan
de Universiteit Utrecht

11.30

Opiofobie: een besmettelijke
aandoening

Dr. Marten van Wijhe
Anesthesioloog en medeauteur van Diagnostiek
en behandeling van pijn en Het pijnformularium

12.00

Lunch

13.30

Amsterdamse apothekers
in de verslavingszorg

Drs. Henny Rasker – Prins
Oud-beherend apotheker van Amsterdam’s oudste
apotheek
Drs. Peter Wittop Koning
Oprichter en oud-directeur Microbais

14.15

Toepassing van opiaatwetgeving in
de farmaceutische en geneeskundige
praktijk: do’s en don’ts

Drs. Wim Best
IGZ en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht

15.00

Monitoring van (semi)synthetische
opiaten: is urine als matrix
binnenkort verleden tijd?

Dr. Lutea van Gendt – De Jong
Ziekenhuisapotheker laboratorium Gelre
ziekenhuizen

15.30

Borrel

Lo cat i e

Ac c r e d i tat i e

Ko s t e n

Auditorium Gelre Ziekenhuis
Albert Schweitzerlaan 31
7334 DZ Apeldoorn

Voor openbaar apothekers
en ziekenhuisapothekers
geaccrediteerd voor 4 uur

60 euro per deelnemer
25 euro voor studenten
Inclusief lunch

B e r e i kb a a r h e i d

C o n tac t

A anmelden

Met OV: vanaf het station bus
1 richting Gelre Ziekenhuis

commissie@stichting
farmaceutischerfgoed.nl

Aanmelden en informatie:
www.knmp.nl/agenda

