Lustrumscholingen
van Stichting Inhalatie
Medicatie Instructie
School (IMIS)
Uit onderzoek is gebleken dat eenduidige inhalatie-instructie
het rendement van inhalatiemedicatie bevordert. Stichting
IMIS zet zich al 10 jaar in voor kwaliteit en eenduidigheid op
het gebied van scholing met als doel het foutief gebruik van
inhalatiemedicatie terug te dringen. Daarbij is kennis van de
meest actuele ontwikkelingen en vaardigheden gecombineerd
met eenduidige patiënteneducatie van groot belang. Stichting
IMIS verzorgt onafhankelijke en door de afdeling Farmaceutische
Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen
wetenschappelijk onderbouwde scholing over inhalatie-instructie
(Paul Hagedoorn) aan de hand van uniforme protocollen en
v
 isuele patiëntenkaarten. Stichting IMIS werkt nauw samen met
Long Alliantie Nederland (LAN), CAHAG en V&VN longverpleegkundigen met het gezamenlijke doel om eenduidige educatie
te bevorderen.

Wat?
• Twee varianten: basistraining of verdiepingstraining van 2,5 uur
over inhalatie-instructie en patiëntencommunicatie.
•O
 nafhankelijke trainer van Stichting IMIS, opgeleid volgens de laatste
inzichten omtrent inhalatietechnologie en inhalatietechnieken.
• Theorie en praktijk aan de hand van de inhalatie-instructies en zelf
oefenen met inhalatoren.
• Geaccrediteerde scholing voor huisartsen, verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten, apothekers en apothekersassistenten.

Waarom?
• Het correct gebruik van inhalatiemedicatie en het aanleren van een
goede inhalatietechniek is en blijft een grote uitdaging.
• Voor het geven van inhalatie-instructie is het noodzakelijk te
beschikken over adequate en up-to-date kennis en vaardigheden.

Voor wie?
Geaccrediteerde scholing voor apothekers, apothekersassistenten,
praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en huisartsen.

WAAR EN WANNEER?
Basistraining: 8 mei in Purmerend, 9 mei in Deventer, 9 mei in Zwolle,
11 mei in Sneek, 15 mei in Eindhoven en 24 mei in Bodegraven.
Verdiepingstraining: 9 mei in Den Haag, 22 mei in Deventer,
22 mei in Sneek, 23 mei in Eindhoven, 23 mei in Purmerend en
24 mei in Emmen.
De trainingen starten in de meeste gevallen om 18.00 uur.

INSCHRIJVEN
Geïnteresseerd? De kosten bedragen b 20,- per deelnemer.
U kunt zich inschrijven via het secretariaat van Stichting IMIS:
secretaris@stichtingimis.nl. Na inschrijving ontvangt u een
bevestiging met definitieve locatie en tijd.

