E-learning
Uw problemen gaan in rook op
Huidige wetenschappelijke kennis en achtergronden van tabaksverslaving
Per jaar onderneemt ongeveer een kwart van de rokers een stoppoging. In absolute getallen komt dit neer op
ongeveer een miljoen stoppers. Veel van deze rokers bezoeken jaarlijks tenminste eenmaal de huisarts. Het
is van groot belang de potentiële stopper te herkennen, de juiste behoeften aan het licht te krijgen en
passende interventies te bieden. Dit zal het slagingspercentage van de stoppoging aanzienlijk doen
toenemen en de behandeling van eventuele andere aandoeningen eenvoudiger maken. Deze e-learning is
geaccrediteerd voor registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

DOELSTELLING

INHOUD E-LEARNING

Onder leiding van senior verslavingsarts mw.

− Feiten en getallen van tabaksverslaving

P.G. Tromp-Beelen, expert op het gebied van

− Oorzaak en effect tabaksverslaving

tabaksverslaving, wordt u een leerzaam en

− Werking nicotine

praktisch programma aangeboden. Deze e-

− Verslaving en erfelijkheid

learning geeft een goed overzicht van de huidige

− Postoperative complicaties bij tabaksverslaving

wetenschappelijke kennis en achtergronden van

− Zwangerschap en tabaksverslaving

tabaksverslaving, de gevolgen van
tabaksverslaving, de verschillende
behandelopties, (zowel niet-medicamenteus als
medicamenteus) en praktische tips voor
begeleiding. Deze e-learning stelt u in staat om
uw behandeling beter af te stemmen op de
individuele behoeften van de roker/patiënt, en
daarmee het succes van uw behandeling van
tabaksverslaving te vergroten.

− Richtlijnen (Zorgmodule, CBO en NHG)
− Niet-medicamenteuze behandeling met o.a.
Motivational Interviewing
− Medicamenteuze behandeling
− Terugval
− Casuïstiek
− Toetsvragen

DOELGROEP

DEELNAME

Huisarts, specialist, apotheker, praktijkondersteuner,

Deelnemen aan een nascholing doet u meestal in de

(gespecialiseerd) verpleegkundige.

avonduren na een drukke werkdag. Deze e-learning
kunt u volgen waar en wanneer het u uitkomt, thuis of

DOCENT
De nascholing is ontwikkeld door mw. P.G. Tromp-Beelen,
verslavingsarts, Jellinek kliniek te Amsterdam.

DUUR NASCHOLING
3 uur

ACCREDITERING

op het werk, achter uw PC.
Bent u geïnteresseerd? Uw contactpersoon bij Pfizer
informeert u graag over de mogelijkheden.

MEER WETEN?
Heeft u de gegevens van uw contactpersoon bij Pfizer
niet bij de hand? Neemt u dan gerust contact op met
Pfizer Partners in Practice via  010 – 406 42 60.©
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