
samen met uw wijkzorg tot betere 
processen en zorgverlening komen. 

Masterclass instellingsfarmacie
Voor apothekers 
Bent u thuis in instellingsfarmacie?  
Het medicatieproces in intramurale zorg- 
instellingen vraagt expertise van u als 
apotheker. Wij helpen u optimaal samen 
te werken met de zorginstellingen  
bij u in de buurt. Volg de masterclass  
en maak het verschil!

Masterclass wijkverpleging
Voor assistenten, consulenten en managers 
Bent u op de hoogte van de meest actuele 
wet- en regelgeving, zoals de Veilige prin- 
cipes in de medicatieketen? Hoe verloopt 
de samenwerking tussen de apotheek en 
(lokale) thuiszorgorganisaties? Op deze en 
andere vragen krijgt u antwoord tijdens 
de Masterclass wijkverpleging. 

Moderne farmaceutische zorg vergt specialistische kennis & vaardigheden.

Opleiding Medicatie+Zorg 
volgen?
•  Op de hoogte van de laatste wet- en 

regelgeving
•  Praktische handvatten voor goede 

samenwerking met zorgorganisaties
•  Praktijkvoorbeelden uit ons netwerk
•  Hulp bij onderscheidende profilering

Workshop Apotheek en Wijkzorg
Voor apotheekteams en wijkverpleging 
Wijkzorg in uw regio en samenwerking staat 
centraal in deze workshop bij u op locatie. 
Samen met de wijkverpleegkundigen gaat u 
op zoek naar oplossingen om het medicatie- 
proces te optimaliseren voor de langer 
thuiswonende cliënt. Er is aandacht voor 
tendensen op gebied van complexere zorg 
en toegepaste technologie. Vanuit 
wederzijds begrip voor elkaars werk(wijze) 

Thuiszorgcliënten, cliënten in een zorgin-
stelling; in toenemende mate werkt de 
apotheek samen met andere zorgverleners. 
Dat vraagt kennis van wet- en regelgeving, 
bijhouden van ontwikkelingen in de 
digitalisering en werken met cliënten met 

een complexe zorgvraag. Medicatieveiligheid 
waarborgen én optimaal samenwerken  
met zorgorganisaties is de specialiteit van 
Medicatie+Zorg. Met onze opleidingen delen 
we onze kennis en ervaring, zodat u zich 
kunt onderscheiden! 

Maak van
uw vak

uw expertise

Nieuw
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Masterclasses 2021

Praktische informatie
Locatie 
Masterclasses en themadagen vinden 
plaats in Houten. Workshop Apotheek en 
Wijkzorg vinden plaats bij de apotheek 
op locatie. 

Samenwerking 
Medicatie+Zorg ontwikkelt en organiseert 
opleidingen in samenwerking met 
deskundigen. Wij werken onder andere 
nauw samen met het Instituut voor 
Verantwoord Medicijngebruik, dat zeer 
ruime ervaring heeft met het begeleiden 
van zorgorganisaties bij alle onderdelen 
van het medicatieproces.

Accreditatie
Al onze masterclasses zijn KNMP, 
StiPCO, KABIZ - NVFZ en Optima Farma 
geaccrediteerd.

Inschrijven en voorwaarden
U kunt zich inschrijven via de website 
www.medicatiepluszorg.nl/
masterclasses. De opleidingen zijn 
toegankelijk voor afnemers van 
Apotheek Voorzorg.

Instellingsfarmacie
Voor apothekers
9 februari & 18 maart 2021
Dit is een tweedaagse masterclass
€ 995,-

Instellingsfarmacie
themadag
Voor eerdere cursisten
2 november 2021
€ 495,-

Apotheek en Wijkzorg
Voor apotheekteams en  
wijkverpleging
Inhouse Workshop van één  
dagdeel. 
€ 450,- 

Wijkzorg
Voor assistenten en managers
5 oktober en 11 november 2021
Dit is een tweedaagse masterclass
€ 650,- 
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accreditatie

punten

 
15 
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punten

 
6 

accreditatie

punten

Datum in 
overleg

Meer weten? 
Heeft u interesse in een Masterclass workshop? Wij informeren u graag over de 
mogelijkheden en maatwerk!


