Multidisciplinaire
toxicologie-cursus
MD-Tox
donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2020

GIF is een samenwerkingsverband van NVSHA, NVIAG, NVIC, NVKFB en NVZA
De cursus is gebaseerd op de NVSHA toxicologie-cursus en is een samenwerking van
de NVSHA toxicologie sectie en het GIF.

Je werkt in de praktijk, beheerst je vak en je houdt je vakliteratuur en vaardig
heden goed bij. Maar kan jouw kennis van toxicologie wel een oppepper
gebruiken? Wil je alles weten over levensbedreigende en veel voorkomende
intoxicaties? Schrijf je in voor de tweedaagse toxicologie-cursus van het
Geneeskundig Intoxicatie Forum (GIF). De cursus is multidisciplinair; je
medecursisten zijn internisten, intensivisten, farmacologen, ziekenhuis
apothekers, SEH-artsen en andere geïnteresseerden.
ONDERWIJSPROGRAMMA

Het gevarieerde en interactieve onderwijsprogramma met plenaire sessies, workshops,
simulatie-training en discussies, biedt je de
nieuwste toxicologische inzichten. Onder
leiding van specialisten op het gebied van
toxicologie wordt jouw kennis over toxicologische pathologie aangescherpt en met
behulp van simulatie-training ingebed in je
handelen. Zo verbeter je de zorg voor de
geïntoxiceerde patiënt.
Na de cursus heb je je kennis in de toxicokinetiek en -dynamiek bijgespijkerd. En
ben je bijgepraat over een breed palet aan
intoxicaties zoals cardiotoxische middelen,
psychofarmaca, anti-epileptica, paracetamol,
toxische alcoholen, drugs en meer.
SPREKERS

Drs. Femke Gresnigt - course director - SEHarts KNMG en klinisch toxicoloog io, OLVG
Amsterdam
Drs. Marloes Clement, SEH-arts KNMG,
Máxima MC
Drs. Janna Tosserams, SEH-arts KNMG
en klinisch farmacoloog io, Jeroen Bosch
ziekenhuis
Prof. Dr. Dylan de Lange, Intensivist en toxicoloog ERT, UMC Utrecht en NVIC
Prof. Dr. Kees Kramers, Internist en klinisch
farmacoloog, Radboudumc
Dr. Douwe Dekker, Internist acute geneeskunde en klinisch farmacoloog, UMC Utrecht
en NVIC

Dr. Rogier Quax, Internist-acute genees
kunde, klinisch farmacoloog, Albert Schweitzer ziekenhuis
Drs. Bram Kok, Internist acute geneeskunde
io en klinisch farmacoloog, Radboudumc
Drs. Corine Bethlehem, Ziekenhuisapotheker en toxicoloog ERT io, Erasmus MC
Dr. Frank Jansman, Ziekenhuisapotheker en
klinisch farmacoloog, Deventer ziekenhuis
DE TWEEDAAGSE CURSUS IS OP:

Donderdag 13 februari 2020
08:30 tot 18.00 uur met aansluitend diner
Vrijdag 14 februari 2020
08.30 tot 17.00 uur
LOCATIE

Schola Medica, Orteliuslaan 750 in Utrecht
AANMELDEN

De cursusprijs is € 900,- inclusief cursus
diner. Je kunt je aanmelden via
www.scholamedica.nl/toxicologie.
De cursistgroepen worden zo ingedeeld
dat in elke groep zoveel mogelijk disciplines
vertegenwoordigd zijn. Voor een gelijke verdeling werken we met een wachtlijst.

Scan de QR-code voor het
inschrijfformulier

