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NIEUWSBRIEF  februari 2021 

 Save the date: 
11 februari 2021 12.00-13.00 uur Wandeling met collega’s De ijzeren Man (svp aanmelden) 
23 maart 2021 9.00-13.00 uur  Nascholing Meet the COVID expert: Ton de Boer 
8 juni 2021  Algemene ledenvergadering Concordant 
21 oktober 2021 Algemene ledenvergadering Concordant 
23 november 2021 Beleidsdag Concordant 

 

Wandeling met collega’s 
De Nieuwjaarswandeling is enthousiast ontvangen. Het bestuur stelt voor om tijdens deze 
Coronamaanden, waarin we elkaar bijna uitsluitend via Teams spreken, elke maand een wandeling te 
organiseren rondom de IJzeren Man in Vught. 
Op 11 februari zal er weer gewandeld worden, waarbij we jullie vragen de Corona maatregelen te 
respecteren. Er wordt verzameld op de parkeerplaats, waarna er 1 op 1 een rondje rondom de plas 
gewandeld kan worden en bijgepraat met een collega. 
Vergeet niet om goede wandelschoenen aan te trekken! Graag van tevoren aanmelden bij Christa. 

 

Nascholing “Meet the Expert Corona-update: Ton de Boer 
Datum:             23 maart 2021 
Tijd:                   9.00 uur – 13.00 uur 
Accreditatie:    4 uur 
Kosten:             Deze nascholing wordt u aangeboden door Concordant 
Inschrijven:      Via link bij PAOFarmacie 
 
Graag bieden wij jullie deze interactieve nascholing kosteloos aan! 
 
De ontwikkelingen rondom de behandeling van COVID-19 volgen zich in een hoog temp op. 
In een kleine groep worden we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van COVID-19 en haar 
mutanten. Wat de stand van zaken is met betrekking tot de beschikbare vaccins? 
In “Meet the expert: Corona-update” brengt prof. dr. Ton de Boer, klinisch farmacoloog en epidemioloog, 
ons op de hoogte over recente ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19. Professor de Boer is 
hoogleraar Farmacotherapie aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG). 
 
Heeft u al vragen voor Ton de Boer, die u graag behandeld ziet worden in de meeting, dan kunt u deze 
vooraf insturen naar: l.nagtegaal@paofarmacie.nl. 
Mocht u nu nog geen vragen hebben, dan kunnen deze ook nog tijdens de meeting gesteld worden. 
 
LET OP: Een link om in te schrijven en de Zoomlink volgen in een separate mail afkomstig van 
PAOFarmacie. 
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Lief en Leed 
 

Mutaties leden 

Nieuwe leden 
Sinds 1 oktober 2020 werkt Iris Evers-Hoefnagels bij Bootsapotheek De Dommel in Boxtel.   
Vanaf 1 januari 2021 is Narges Moslemizadeh werkzaam in Apotheek Gestel te Sint Michielsgestel. 
 
Wij heten deze leden van harte welkom en hopen op een prettige samenwerking. 

 

Interessante Apps 
“Statin intollerance” waarbij statinegebruik geëvalueerd wordt. 
 

Website Concordant 
Het wachtwoord voor de besloten ledensite is cncrd@nt 


