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Apotheeknascholingen
in eigen apotheek
Bekijk een voorbeeld van een Apotheeknascholing Registreren

Voordelen
Elk jaar 4 kant-en-klare nascholingen
Actuele onderwerpen
Praktijksituaties
Met kennistest
Ruimte voor werkafspraken

Efficiënt
Een effectieve nascholing met kennisoverdracht heb je niet
zomaar op de plank liggen. Het vergt vooraf veel denkwerk:
Welke kennis wil ik overdragen? Wat is daarvoor de meest
efficiënte manier? Wat zijn goede praktische casus?
Meestal kost de voorbereiding een flink aantal uur. Bij de
Apotheeknascholingen is dat werk al gedaan.
De presentatie en de kennistest zijn er al. U heeft dus weinig
voorbereidingstijd nodig.
Farmakundigen of farmaceutisch consulenten kunnen de
nascholing meestal goed presenteren.

Beperkte kosten
Goedkoper dan externe scholing of e-learning.
Te combineren met reguliere werkbespreking.
Een jaarabonnement bedraagt € 120,- (incl btw). Hiervoor kunt
u een jaar lang van de nascholingen gebruik maken. Elk jaar
komen er 4 nascholingen bij.
U kunt ook één nascholing afnemen, voor een bedrag van € 45,(incl btw). Gedurende 2 weken kunt u de nascholing benaderen,
zodat u voldoende tijd voor de voorbereiding.
Neem contact met ons via info@bruring-wolschrijn.nl of
telefoon (020 6440696). U ontvangt dan een inlognaam en
wachtwoord.

Zelf in de hand
Veel 2-richtingverkeer.
Meer inzicht in wat het team leert.
Nascholing in de beslotenheid van de eigen apotheek.
De voordelen van deze nascholingen in het eigen
assistententeam zijn:
U weet wat de teamleden leren en dat iedereen dezelfde
informatie krijgt.
U krijgt feedback over het kennisniveau van het team.
U bepaalt zelf welke informatie u geeft en kunt eigen nuances
aanleggen.
Er is meteen gelegenheid afspraken met het team te maken.

Praktisch
Praktische kennis voor apothekersassistenten.
Toegespitst op de apotheekpraktijk.
Meteen de volgende dag te gebruiken.
Jaarlijks 4 nieuwe Apotheeknascholingen over actuele
onderwerpen, toegespitst op de praktijk van de openbare
apotheek.
Net als bij de Teksten Bruring&Wolschrijn bepaalt u als
abonnee de nieuwe onderwerpen. Wij actualiseren de
nascholingen regelmatig, zodat ze niet verouderd raken.

KAOF-punten mogelijk
Print vanaf www.kaof.nl het formulier ‘Deelname aan
intercollegiaal overleg/toetsing’ uit, Apothekersassistenten
kunnen via dit formulier KAOF-punten krijgen voor inhoudelijk
werkoverleg. Daartoe moet men op het werkoverleg tekenen voor
aanwezigheid op dit formulier. Het formulier is te downloaden
vanaf www.kaof.nl (kies: Portfolio – StandaardformulierenDeelname intercollegiaal overleg).

Opzet: praktisch en interactief
Kennistest
De bijeenkomst begint met een individueel in te vullen
kennistest.
Dit activeert bestaande kennis, motiveert voor het onderwerp
en houdt tijdens de training de aandacht vast.
Na afloop krijgt men natuurlijk de antwoorden te zien.

Interactief
De dia’s starten met vragen aan de assistenten.
Zij hebben zo de gelegenheid te vertellen wat ze al weten,
voor u de tekst van de dia toont.

Dit voorkomt monologen, bevordert
verlevendigt de nascholing.
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Praktijksituaties
In de nascholing komen praktijksituaties voor, meestal over
voorlichting aan de balie.
Op deze momenten kunnen de apothekersassistenten vertellen hoe
zij een dergelijk geval in de praktijk (zouden) afhandelen.
Dat biedt u de gelegenheid de kennis en vaardigheden van uw
team in te schatten en om uw eigen ideeën over de aanpak van
de praktijksituaties te berde te brengen.

Onderwerpen

Direct beschikbaar
Bloeddrukverlagers - Nascholing van 35-45 minuten
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Wat is hoge bloeddruk (waardes, risico’s, andere
risicofactoren, CVRM).
Behandeling (welke medicijnen, welke leefgewoonten
aanpassen, hoe therapietrouw bevorderen).
Bloeddrukverlagers (belangrijkste groepen, effecten,
belangrijkste bijwerkingen).
Nierfunctiestoornis - Nascholing van 45-55 minuten
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Werking van de nieren.
Verstoorde nierwerking (wanneer, verschijnselen,
medicatie dialysepatiënt).
Nierwaarden (beknopt, indien gewenst ook met meer
informatie over de berekening).
Receptcontrole (CI nierfunctiestoornis, afspraken over
afhandeling).
Hooikoorts - Nascholing van 35-45 minuten
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Wat is hooikoorts? (verschijnselen, oorzaken)
Behandeling (hoe allergenen vermijden, welke
medicijngroepen,
belangrijkste
bijwerkingen
en
gebruikinstructies)
Zelfzorg (waar op letten bij zelfzorgvragen? Wat is
eerste keus?).

In voorbereiding
Antibiotica
Verkeersdeelname
Cholesterolverlagers
Glaucoom

Reuma
Maagklachten

De abonnees bepalen welke nieuwe onderwerpen wij
als eerste schrijven.
Bekijk een voorbeeldpresentatie Registreren

