
 

 

Training voor Apothekersassistenten in de farmaceutische patiëntenzorg 
 

Het onderstaande trainingsprogramma is bedoeld voor apothekersassistenten die; 
1. net van school komen  
2. de overstap hebben gemaakt van een reguliere apotheek naar een ziekenhuis 

 

Tijdens dit traject maken de deelnemers kennis met de farmaceutische patiëntenzorg in de klinische 
farmacie. Heb je het traject afgerond dan heb je expertise en vaardigheden opgedaan die specifiek 
nodig zijn voor dit vak. 
 

Het traject is opgedeeld in 5 modules, waarvan de eerste vier zelfstandig en in eigen tempo door de 
deelnemers gevolgd kunnen worden.  
 
Gedurende het traject wordt gewerkt in een online omgeving waarin deelnemers samen komen, 
waarin zelfstudie materialen in de vorm van opdrachten, e-learning en relevante artikelen zijn 
geplaatst en waarin deelnemers gemaakt werk delen en feedback op ontvangen van medestudenten 
en professionals. In de online omgeving bestaat de mogelijkheid om op elk moment vragen te stellen 
die door professionals of medestudenten beantwoord kunnen worden, waardoor een lerende 
community ontstaat. 
 

De eerste vier modules doorloopt de deelnemer zelfstandig. Per module staan er in de online 
omgeving een aantal e-learning modules, opdrachten, gastlessen en andere bronnen klaar voor de 
deelnemer.  
 
De vijfde module is de praktijkmodule. Tijdens deze module worden twee workshops georganiseerd 
van elk één dagdeel. In deze workshops komen alle eerder opgedane kennis en vaardigheden samen 
en dienen tevens als afsluiting van het traject.  
 

 



 

 

 

Inhoud 
 
Module 1: Medicatieverificatie 
Tijdens deze module leert de deelnemer over het doel van een goed uitgevoerde medicatieverificatie 
ten behoeve van het goede gesprek zowel tijdens geplande en ongeplande opnames. Dit gesprek 
levert een meest optimaal medicatieoverzicht op die de behandeld arts mee neemt in de 
behandeling ten behoeve van de patiënt veiligheid. Tijdens dit gesprek houd je rekening met de 
toestand van de patiënt, voorkomende allergieën, de meest voorkomende bijwerkingen en 
comorbiditeit. Daarnaast leert de deelnemer aan de hand van geneesmiddelen herkennen wat het 
ziektebeeld is. 
 
Module 2: Opname- en ontslagmedicatie en communicatie 
In deze tweede module leert de deelnemer het belang van een goede voorbereiding van een 
ontslagrecept om medicatiefouten thuis of in de instelling te voorkomen. De deelnemer herkent aan 
de ontslagmedicatie welke farmaceutische zorg iemand krijgt en kan daar in afstemming met andere 
zorgverleners naar handelen.  
 
Onderwerpen als het substitutiebeleid, de thuismedicatie, het herstarten van de tijdelijk gestopte 
thuismedicatie komen aan bod met als doel om de patiënt een actueel medicatie overzicht mee te 
geven en fouten in de thuissituatie te voorkomen.  
 
In de module rondom communicatie leert de deelnemer het belang van effectieve communicatie. 
Hier komen onderwerpen als communicatie op maat, de SBARR en communicatie met andere 
disciplines aan bod.  
 
Module 3: Medicatiebewaking 
In deze derde module leert de deelnemer tijdens een klinische opname een interactie of contra-
indicatie te herkennen en deze af te handelen volgens de richtlijnen/protocollen. Tevens leert de 
deelnemer actuele orale klinische medicatie om te zetten naar een andere vorm passend bij de 
(klinische) situatie van de patiënt.  
 
Module 4: Farmaceutisch rekenen 
In deze laatste module leert de deelnemer om de juiste toedieningsvorm, dosering en 
verpakkingseenheid te berekenen.  
Daarnaast wordt er specifiek aandacht besteedt aan het berekenen van een kinderdosering rekening 
houdend met de klinische situatie van het kind. 
 
Module 5: In de praktijk 
In deze afsluitende module gaan de deelnemers praktisch aan de slag met het voeren van diverse 
opname gesprekken, ontslag gesprekken en andere gesprekken aan het bed.  
 

Investering & studiebelasting 
 
De investering voor het programma zoals hierboven omschreven inclusief praktijk workshops, online 
leerplatform en begeleiding via het leerplatform door docenten bedraagt € 450,- per deelnemer. 
 
Studiebelasting: 
Zelfstudie online modules 7 uur 
Volgen online gastlessen 5 uur 
Praktijk workshops:  6 uur 
Totale studiebelasting  20 uur 


