Groningen, 31 januari 2018
Geachte apothekers,
Hierbij willen wij u van harte uitnodigen voor de uitreiking van de 12e editie van het
Groninger Formularium (inclusief app) en GROG nascholing met als onderwerp:

SOLK en het placebo-effect
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 februari a.s. in Congrescentrum Hanze Plaza,
Protonstraat 16 te Groningen. Er is (gratis) parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Aangezien het programma ook bijzonder geschikt is voor huisartsen willen we hen hierbij ook graag
uitnodigen. Hierbij doen wij een oproep aan alle (Groninger) apothekers om de uitnodiging door te
sturen naar de huisartsen die deel uitmaken van uw FTO-groep.
Programma:
18.00-18.40 uur
18.40-18.45 uur
18.45-19.30 uur

19.30-20.15 uur

20.15-20.40 uur
20.40-21.15 uur
21.15-21.45 uur

Ontvangst met soep en broodjesbuffet
Opening door de dagvoorzitter
Prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden
‘Dokter, deze pillen vertrouw ik niet’: de rol van placebo- en nocebo-effecten in de
klinische praktijk
Dr. Lineke Tak, psychiater, Specialistisch Centrum voor SOLK en somatischsymptoomstoornissen, Dimence, Deventer
Reguliere farmacotherapie bij SOLK en hoe om te gaan met alternatieve geneeswijzen
Pauze met koffie/thee
Hilde Otterman, apotheker, voorzitter Groninger Formularium commissie
Presentatie en uitreiking 12e editie Groninger Formularium
Nazit met hapje & drankje

De GROG is voor apothekers door de KNMP geaccrediteerd voor 3 uren. Accreditatie is alleen geldig
indien de presentielijst getekend is en u gedurende het gehele programma aanwezig bent.
U kunt zich voor deze bijeenkomst tot uiterlijk zondag 11 februari 2018 aanmelden via
secretariaat@gavgroningen.nl onder vermelding van uw BIG nummer.
In verband met de facturering van de deelnemersbijdrage (€ 50 excl. 21% BTW voor leden; € 75 excl.
21% BTW voor niet-leden) verzoeken wij u het factuuradres incl. e-mailadres aan het secretariaat van
de GAV door te geven. Indien u eerder heeft deelgenomen aan de GROG zijn factuurgegevens en BIG
nummer al bij het secretariaat bekend. Stagiaires kunnen kosteloos deelnemen.
U ontvangt een bevestiging van aanmelding.
Deze nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door Pfizer BV en Grünenthal BV.
Met vriendelijke groet,
Harriët de Vries
Lianne Zijlstra

