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Pijn. We hebben er allemaal in meer of mindere mate ervaring mee. Het waarschuwt ons voor een beschadiging in het lichaam. We kunnen dan de oorzaak achterhalen en daarop inspelen. In deze editie vindt u een aantal uiteenlopende artikelen over pijn.

De nieuwe editie van MFM is verschenen!
Pijn. We hebben er allemaal in meer of mindere mate ervaring mee. Het waarschuwt ons voor
een beschadiging in het lichaam. We kunnen dan de oorzaak achterhalen en daarop inspelen. In
deze editie vindt u een aantal uiteenlopende artikelen over pijn, waaronder een nascholingsartikel
van Frijlink, Bouwhuis en Brouwers over geschikte toedieningsvormen van opioïden bij
doorbraakpijn.

Verder in dit nummer
Nascholing
Chronische lymfatische leukemie

Interacties
Een voorbeeld van de onderbelichte geneesmiddelvoedingssupplement interactie.

Casuïstiek
Slechte wondgenezing als gevolg van vitamine C-deficiëntie
bij chirurgische patiënten: drie case reports

Bijwerkingen
Hormonen als voorspellers van de uitkomst van
antipsychoticabehandeling
Vergeet niet de e-learning te maken. Maak de eindtoets en vergaar de nascholingspunten.

Bekijk deze editie

Waarom zou u nascholen over farmacotherapie met MFM?
U kunt nascholen waar en wanneer u wilt
MFM is onafhankelijk, dus geen advertenties of sponsoring
De informatie is evidence based én direct toepasbaar in uw praktijk
U krijgt 4x per jaar 60 pagina's met waardevolle vakinformatie
MFM bevat maximaal 16 geaccrediteerde e-learnings per jaar (16 punten/uren)
U krijgt gratis toegang tot Klinische Diagnostiek (t.w.v. 69,50 per jaar)

Nascholen in de trein of vanuit uw luie stoel: gemak dient de mens!
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