CDK4/6-remming bij mammacarcinoom
Nieuw overzichtsartikel voor eigen deskundigheidsbevordering
en ook uitermate geschikt voor het geven van nascholing.

DOELSTELLING
Op Farmacotherapie-Online is een nieuw
artikel verschenen over CDK4/6remmers bij mammacarcinoom.
In dit overzichtsartikel, geschreven door
Robbert van Alphen, internist-oncoloog,
worden de ontwikkeling en het
werkingsmechanisme van de CDK4/6remmers besproken, wordt ingegaan op
de klinische resultaten van de drie
verschillende CDK4/6-remmers en
komen de bijwerkingen en het monitoren
van de behandeling aan de orde.
Het overzichtsartikel is allereerst zeer
waardevol voor uw eigen
deskundigheidsbevordering, maar is ook
bij uitstek geschikt om te gebruiken voor
intercollegiaal overleg, het geven van
onderwijs of voor uw eigen nascholing.
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- Pan-CDK-remmers
- Vroege CDK-remmers
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- Ribociclib
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Conclusie
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Oncologen en verpleegkundig specialisten
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Op www.farmacotherapie.org (link Medix)
kunt u een werkboek aanvragen, dat u kan
gebruiken als naslagwerk. Daarnaast is een
PowerPoint-presentatie op usb-stick
beschikbaar, met een samenvatting van het
artikel.

DOCENT
Het artikel is geschreven door Robbert van
Alphen, internist-oncoloog in het ElisabethTweeSteden Ziekenhuis in Tilburg
DUUR NASCHOLING
Niet van toepassing
ACCREDITERING
Als u het overzichtsartikel wilt gebruiken voor
nascholing, kunt u na afloop zelf contact opnemen
met de NIV of VSR om accreditatie hiervoor aan te
vragen.
EIGEN BIJDRAGE

Bent u hierin geïnteresseerd, klik hier (link
Medix) om het artikel te lezen
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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