
Uw relatie met zorginstellingen
1.  U heeft een rechtstreekse (financiële) relatie met de cliënt die gebruikmaakt van thuiszorg of woont in een 

woonzorgcentrum of een woonvorm met ZVW-gefinancierde zorg. 

2.  U heeft een contract voor het leveren van medicatie met een instelling voor langdurige zorg (ouderenzorg, 

GGZ, gehandicaptenzorg). 

In beide gevallen heeft u een taak en verantwoordelijkheid bij het opzetten en in stand houden van een soepel 

lopend en veilig medicatieproces voor de cliënten van deze instellingen. Op het gebied van kennis, kwaliteit en 

kosten van de farmaceutische zorg kunt u als geen ander uw meerwaarde tonen richting het management en 

de zorgmedewerkers. 

Veilige principes
De basis voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is de relevante wet- en regelgeving 

zoals (onder andere) vastgelegd in het document ‘Veilige principes in de medicatieketen’ en de KNMP-

richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm’. IGZ 

beschouwt de Veilige principes als veldnorm. Deze komen uitvoerig aan bod in de masterclass.

Veel apothekers verlenen zorg aan thuiszorgcliënten en/of aan cliënten in een 
zorginstelling. In de toch al complexe farmaceutische zorgketen betekent dat 
een extra schakel. Als apotheker heeft u dan niet alleen te maken met uw 
cliënt - en mogelijk de mantelzorgers - maar ook met zorgmedewerkers die 
helpen bij het gebruik van de medicatie. En met een veelheid aan regels en 
richtlijnen die gelden voor de betrokken zorgorganisatie.  

Masterclass instellingsfarmacie

“ Deze masterclass is een  
prettige combinatie van  
farmaceutische inhoud en  
organisatorische zaken. Met  
leuke sprekers en praktisch  
ingericht.”
Michiel Grijsen, apotheker Apotheek Beker in Oegstgeest

Eerste twee masterclasses  
beoordeeld met gemiddeld 8.3. Start 

nieuwe groep!

28 september en 

14 november

2017



Programma
Medicatie+Zorg organiseert de masterclass in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord 

Medicijngebruik en gastsprekers uit de praktijk. 

Dagdeel Onderwerp
28 september 2017 Cursusdag 1: Professionele samenwerking in de keten

10.00 – 11.45 uur ‘Professionele farmaceutische zorg voor een zorgorganisatie’

11.45 – 12.30 uur ‘Medicatiebeoordelingen’

12.30 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.30 uur ‘Professionele zorginkoop’

14.30 – 15.30 uur ‘Do’s en don’ts bij samenwerking met zorginstelling’

15.30 – 16.30 uur Voorbereiding opdracht en stagedag

16.30 uur Einde cursusdag 1

28 september - 14 november 
2017 

Stagedag bij een instellingsapotheek en zorginstelling,  
exacte datum gepland in overleg

14 november 2017 Cursusdag 2: Aanbestedingen in de instellingsfarmacie

10.00 – 10.45 uur ‘Beinvloeden kosten farmaceutische zorg’

10.45 – 11.45 uur ‘Het aanbestedingsproces’

11.45 – 12.30 uur Opdracht analyse aanbesteding

12.30 – 13.15 uur Lunch

13.15 – 14.15 uur Opdracht analyse aanbesteding

14.15 – 15.30 uur Projectplan implementatie

15.30 – 16.30 uur ‘Beslissende factoren bij aanbestedingen’

16.30 uur Einde cursusdag 2

Leerdoelen
Na de masterclass:

•   Heeft u inzicht in het medicatieproces in intramurale 

zorginstellingen en thuiszorg.

•   Kent u de relevante wetgeving over farmaceutische dienstverlening 

in een zorginstelling/thuiszorg en weet u hoe te handelen.

•   Kunt u de benodigde gegevens op basis van een PVE aanleveren.

•   Weet u hoe een aanbestedingsproces verloopt en hoe u, uw 

apotheek optimaal kunt profileren bij een aanbesteding.

•   Kunt u een projectplan met betrekking tot de implementatie 

opzetten, begeleiden en conform verwachtingen afronden.

•   Kunt u managementrapportages aanleveren, analyseren en met 

verbetervoorstellen komen. 

•   Kent u de do’s en don’ts bij samenwerking met een zorginstelling.

Accreditatie 
De accreditatie is aangevraagd.

Locatie masterclass
Hoofdkantoor Mosadex Groep

De Weegschaal 14

5215 MN ’s-Hertogenbosch 

Kosten
De kosten voor de masterclass instellingsfarmacie bedragen 

€ 995,- per deelnemer.

Inschrijven?
Stuur een e-mail naar E info@medicatiepluszorg.nl. 

Inschrijving is definitief nadat u de factuur voldaan heeft. 

 Toelatingsvoorwaarden
3  U bent afnemer bij Apotheek 

Voorzorg.

 
3  U heeft de e-learning ‘Thuiszorg- 

of instellingspatiënten, omgaan 

met medicatieveiligheid’ 

voorafgaand aan de masterclass 

afgerond.

T +31 64 63 11 603  |  E info@medicatiepluszorg.nl  |  www.medicatiepluszorg.nl


