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Pijn hebben we allemaal weleens. Soms lichte pijn, soms hevige pijn. De oorzaak kan 

variëren van een wondje tot overbelaste spieren, een beknelde zenuw of een ziekte 

als reuma of kanker. Pijn is in principe een waarschuwend signaal dat aangeeft dat 

er iets niet in orde is in het lichaam. Maar soms bestaat de pijn zo lang dat de 

signaalfunctie al lang voorbij is.  

 

Inhoud van de cursus 

In deze cursus komen de verschillende vormen van pijnbestrijding in de openbare apotheek 

aan de orde. Ook wordt er specifiek ingegaan op de oorzaken en behandeling van 

neuropatische pijn. Een lastige vorm van pijn, vooral omdat de pijn niet met gewone 

pijnstillers bestreden kan worden.   

 

Wat leer je? 

Na afloop van de cursus heb je de nodige kennis en ken je de achtergronden van het thema 

pijnbestrijding. Je weet hoe pijn het beste te behandelen is en welke medicatie daarvoor in 

aanmerking komt. Je bent in staat om de verschillende geneesmiddelengroepen bij 

pijnbestrijding te onderscheiden met de belangrijkste bijwerkingen en interacties.  

Ook weet je wat neuropatische pijn is en hoe het verschilt van ‘gewone’ pijn. En je leert welke 

geneesmiddelen bij neuropatische pijn worden voorgeschreven. 

Kortom: je kunt cliënten met verschillende soorten pijn goed en cliëntgericht adviseren in de 

apotheek.  

 

Praktische informatie 

Datum  : Dinsdag 10 april 2018 

Ontvangst : vanaf 18.30 uur staan er broodjes klaar 

Cursusduur : 19.00 uur – 22.00 uur 

Locatie : De Hilt, Hasselaarlaan 1c te Eemnes (Eemzaal) 

Docent  : Marilou Tromp (openbaar apotheker in Weesp)  

Kosten  : € 25,- per deelnemer (deze cursus wordt deels gesponsord door SAGO). Een  

factuur hiervoor wordt na afloop van de cursus gestuurd.  

 

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers (deelname geschiedt op datum van binnenkomst).  

 

Inschrijven voor deze cursus kan op de SBA-website via de link: 

https://www.sbaweb.nl/pijnbestrijding-in-de-openbare-apotheek-5 

 

Je ontvangt op je mailadres de bevestiging voor deelname aan de cursus. 

 

Let op: Als je een broodje mee wilt eten graag melden onder het kopje 

“Opmerkingen” op het inschrijfformulier! 
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