
Verbreed jouw kennis en expertise met onze 
masterclasses en workshops

Uitgelicht

Met onze masterclasses en workshops: 
• blijf je op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving;
• krijg je praktische handvatten voor goede samenwerking met zorgorganisaties;
• leer je van praktijkvoorbeelden uit ons netwerk;
• kun je zelf onderscheiden met specifieke kennis en expertise.

Regionale afstemming tussen apotheek en wijkzorg
Er zijn veel ontwikkelingen in de wijkzorg die ook het werk 
in de apotheek beïnvloeden. Zo blijven kwetsbare ouderen 
langer thuis wonen met complexere zorg als gevolg, zijn 
er meer zorgverleners betrokken en is er meer technische 
ondersteuning voor de wijkzorg. Voor het verlenen van 
optimale farmaceutische zorg is een goede samenwerking 
met de wijkzorg steeds belangrijker.  
Om de regionale afstemming tussen apotheken en wijk-
zorg te bevorderen hebben we sinds vorig jaar de work-
shop apotheek en wijkzorg. 

Themalunch
Het thema van de themalunch in 2023 is het Toetsings- 
kader Medicatieveiligheid. Het doel van onze themalunches? 
In één dagdeel alle ins en outs te weten komen over  
een relevant onderwerp voor jouw apotheek. Elke keer 
komt een ander onderwerp aan bod. Ze worden begeleid 
door praktijkdeskundigen met sprekende voorbeelden, 
pragmatische oplossingen en oog voor de impact op zorg-
verleners en de patiënt. Er is ruime gelegenheid om met 
collega’s te overleggen en praktijkvoorbeelden uit je eigen 
apotheek in te brengen. 

Scholingsaanbod 2023
De apotheek verleent steeds meer zorg aan thuiszorgcliënten en cliënten in een zorginstel-
ling. Een uitdaging, want er komen veel wetten en regels bij kijken. Hoe waarborg je samen 
de medicatieveiligheid? Hoe optimaliseer je de samenwerking met de zorgorganisatie? 
Breid je expertise uit met behulp van onze masterclasses en workshops. Wij organiseren ons 
scholingsaanbod in samenwerking met deskundige partijen. Allemaal vanuit onze specialiteit: 
medicatieveiligheid waarborgen én optimaal samenwerken met andere zorgorganisaties. 



Ons aanbod op een rij

Meer weten? 
Onze Masterclasses zijn KNMP, KABIZ - NVFZ en Optima Farma geaccrediteerd. Kijk voor meer informatie 
en om in te schrijven op www.medicatiepluszorg.nl/masterclasses. Ben je benieuwd naar de moge-
lijkheden voor jouw apotheek? Wij informeren je graag over onze maatwerk oplossingen. 

T 088 990 87 00 (optie 1) | E info@medicatiepluszorg.nl | www.medicatiepluszorg.nl

Masterclass instellingsfarmacie 
Voor apothekers
Data:  26 september en 16 november 2023
Duur:  Dit is een tweedaagse cursus
Locatie:  Houten
Prijs:  € 995,- excl. btw

Ben je thuis in instellingsfarmacie? Het medicatieproces in 
intramurale zorginstellingen vraagt om specifieke kennis en 
expertise. Wij helpen je om optimaal samen te werken met de 
zorg instellingen. Volg de masterclass en maak het verschil!

Heb jij de patiënten die (thuis)zorg krijgen goed in beeld? Ken jij 
de meest actuele wet- en regelgeving, zoals de Veilige principes 
in de medicatieketen? Hoe verloopt de samenwerking tussen de 
apotheek en (lokale) wijkzorg? Op deze en andere vragen krijg je 
antwoord tijdens de masterclass wijkzorg en instellingsfarmacie.

Masterclass wijkzorg en
instellingsfarmacie 
Voor farmaceutisch managers en  
apothekersassistenten
Data:  10 oktober en 23 november 2023
Duur:  Dit is een tweedaagse cursus
Locatie:  Houten
Prijs:  € 650,- excl. btw

Workshop apotheek en wijkzorg 
Voor apotheek en wijkzorg
Datum:  In overleg
Duur:  Drie uur
Locatie:  Bij u in de apotheek
Prijs:  € 450,- excl. btw

Je gaat samen met jouw wijkzorg in een interactieve sessie  
de samenwerking verder vormgeven. Het doel is om door  
wederzijds begrip voor elkaars werk(wijze) samen tot betere 
processen en zorgverlening te komen. Eventuele knelpunten  
in het medicatieproces van de wijkzorg worden besproken  
en we kijken samen naar oplossingen. 

Themalunch Toetsingskader  
Medicatieveiligheid 
Voor apothekers en farmaceutisch managers
Datum:  7 december 2023
Duur:  Drie uur
Locatie:  Houten
Prijs:  € 250,- excl. btw

De themalunch gaat over het Toetsingskader Medicatie veiligheid. 
Welke normen en toetsingscriteria hanteert de IGJ voor de 
verpleeghuiszorg en de zorg thuis? We bespreken onder meer: 
verantwoordelijkheidsverdeling, MIC-meldingen monitoren, veilig 
voorschrijven en medicatiebeoordelingen.

De KNMP-richtlijn ‘Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in 
een geïndividualiseerde distributievorm’ is herzien. Leer alles 
over de herziene aanbevelingen én krijg een rondleiding bij  
Apotheek Voorzorg op de productielocatie van dé Medicatierol®.

Themadag Geïndividualiseerde 
Distributievormen (GDV)
Voor apothekers
Datum:  25 april of 5 oktober 2023
Duur:  Dit is een eendaagse cursus
Locatie:  Elsloo
Prijs:  € 395,- excl. btw

9 accreditatiepunten

15 accreditatiepunten

6,5 accreditatiepunten
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