
PAOFarmacie
Broederplein 39
3703 CD ZEIST

T  030 - 30  40 100
E  info@paofarmacie.nl
www.paofarmacie.nl

Apotheekmanagement

Farmacotherapie

Medicatiebegeleiding

Kwaliteitszorg

Patiëntenzorg

Communicatie

Voorlichting

Coaching

Epidemiologie

E-learning

Fysieke 
bijeenkomsten

Blended Learning

Cursussen 2014

Postzegel
is niet
nodig

PAOFarmacie

Antwoordnummer 5519

3700 VB  ZEIST

PAO_AGENDA2014_cover-met-flap.indd   1 10-11-13   16:42



Een
leerzaam

2014
Voor 2014 hebben wij wederom een 

interessant cursusprogramma samengesteld. 
Een programma dat, naar onze mening, 

prima aansluit op ‘Toekomstvisie op 
bewegingen in de farmaceutische zorg’. 

Trots zijn we op de samenwerking 
die we gestart zijn met Julius Academy. 

Hiermee gaat een grote wens in vervulling 
en die is om op gestructureerde wijze 

gezamenlijke scholing te verzorgen voor, 
zowel apothekers als huisartsen. 

Echter een cursusprogramma is nooit klaar en 
we willen u daarom van harte uitnodigen om 

de onderwerpen die u op onze agenda mist 
aan te dragen per mail: info@paofarmacie.nl

We hopen op veel reacties 
en wensen u een leerzaam 2014 toe!
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Waar staan we?
In een brief aan minister Schippers rapporteerden eerder dit jaar ‘de 
verkenners’ Rinnooy Kan en Reibestein 1 over de huidige stand van de 
farmaceutische zorg in Nederland. Ook keken ze vooruit. In hun brief 
beschrijven ze de toekomstige apotheker als dé specialist voor de 
farmaceutische zorgverlening. Deze apotheker houdt toezicht op de 
totale medicatie van de patiënt, bewaakt de therapietrouw en werkt 
samen met andere zorgverleners.

In het verlengde van deze verkenning, werd later dit jaar in het KNMP-rapport 2 Bewegingen in 
de (farmaceutische) zorg - Op weg naar de patiënt van morgen beschreven dat ons in 2023 een com-
plexe, specialistische zorg te wachten staat. De patiënt is dan een kritische zorgconsument, die 
door de apotheker wordt geadviseerd, gecoacht en begeleid.

Deze toekomstvisies laten zien dat de rol van de apotheker in de komende tien jaar ingrijpend 
zal veranderen. Dit betekent dat er andere eisen gesteld worden aan de apothekers. Om hieraan 
te kunnen voldoen, zal PAOFarmacie een toekomstbestendige en hoogwaardige scholing ontwik-
kelen, die zowel de apotheker van nu, als die van 2023 kan ondersteunen. Zo zal ons cursusaanbod 
niet alleen thema’s bevatten als medicatieveiligheid en professionaliteit binnen de farmacie, maar 
ook praktijkgerichte cursussen waarin bijvoorbeeld management- en communicatievaardigheden 
een belangrijk accent krijgen. 
Verder zal de rol van de apotheker als medebehandelaar ook nieuwe competenties vragen, die aan 
bod zullen komen in de vorm van bijvoorbeeld meer multidisciplinair onderwijs.

1.
Brief van de verkenners 

Reibestein & Rinnooy Kan 
aan minister Schippers 

280213

2.
Discussiedocument 
‘Bewegingen in de 

Farmaceutische zorg’

Sharon Schouten-Tjin A Tsoi 
CEO / apotheker



Om deze postacademische scholing zo goed mogelijk te laten aansluiten op niet alleen de 
 geschetste toekomstverwachtingen, maar ook op de huidige farmacieopleiding, de vervolgoplei-
ding en de praktijk, heeft PAOFarmacie intensief contact met bijvoorbeeld de KNMP en de WSO, 
over onder meer een vernieuwde herregistratieregeling. Ook leveren we bijdragen aan bijvoor-
beeld SIG’s en aan de toekomsttafels van de KNMP. En verder wordt intensief samengewerkt met 
(wetenschappelijke) instituten, zoals de SIR, het IVM, Lareb en de Julius Academy. 

Van toegevoegde waarde voor een hoogwaardig, actueel en toekomstbestendig postacade-
misch aanbod is voorts het langjarige wetenschappelijk onderzoek dat PAOFarmacie uitvoert. 
Het  onderzoek richt zich op de motivatie van apothekers in een context van ‘continue farma-
ceutische educatie’. De resultaten van de studie zullen ons meer inzicht verschaffen in de optimale 
omgeving die apothekers nodig hebben om zich levenslang met passie te blijven ontwikkelen. 

Hoe de farmaceutische zorg er in 2023 precies voor staat kan niemand ons vertellen. Er zijn rich-
tingen gedefinieerd, maar veel is ook onzeker en afhankelijk van veel omstandigheden. Om deze 
dynamiek zo goed mogelijk te monitoren en om te zetten in relevante curriculumelementen, zal 
PAOFarmacie in 2014 een project starten, dat beoogt om op een continue wijze trends in en rond 
het farmaceutische vakgebied te signaleren. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met partijen, 
zoals universiteiten, beroepsorganisaties, cursisten en trendwatchers. Zo kan het PAOFarmacie-
curriculum van jaar tot jaar worden bijgesteld volgens de meest recente inzichten en ontwikke-
lingen. 

PAOFarmacie is klaar voor de toekomst. We ontwikkelen een
hoogwaardig, praktijkgericht onderwijsaanbod, dat naadloos
aansluit op de behoeften van de apothekers en op de eisen
van de veranderende tijd.

KNMP  
Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij ter 
bevordering der Pharmacie

WSO  
Wetenschappelijke Sectie 

Openbaar Apotheker 
SIG 

Special Interest Group
SIR  

Institute for Pharmacy 
Practice and Policy

IVM 
Instituut voor Verantwoord 

Medicijngebruik
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Cursus bij u in de regio...
of op locatie
PAOFarmacie organiseert op verzoek cursussen op maat bij u in de regio en op locatie. Heeft u interesse?  
Neem dan contact met ons op per email: info@paofarmacie.nl of via de telefoon: 

030 - 30 40 100
DIStRIctSbIjeeNKOmSteN
Wist u dat PAOFarmacie ook, aansluitend aan de districtsbijeenkomsten van de KNMP, voor u cursussen 
 organiseert? Zie voor meer informatie paofarmacie.nl 

HANDIg Om te WeteN
De cursussen (vanaf p.8) zijn onderverdeeld in vijf 
hoofdthema’s. Binnen elk hoofdthema vindt u de 
cursussen op datum. Via paofarmacie.nl heeft u de 
mogelijkheid om op nog meer thema’s te zoeken.

6

Wilt u méér weten over

PAOFarmacie?

Bekijk het focus!
document

op paofarm
acie.nl



PAKKETCURSUS 3=4
Schrijf u in voor drie cursussen en u krijgt een vierde cursus van PAOFarmacie aangeboden.

HOe KOmt u HIeRVOOR IN AANmeRKINg?
•	 Schrijf	u	in	voor	drie	cursussen	(tegelijkertijd)	via	paofarmacie.nl voor 1 juli 2014.
•	 U	krijgt	van	PAOFarmacie	een	vierde	cursus	aangeboden.	Welke	cursussen	hiervoor	in	aanmerking	

komen en tegen welke voorwaarden, kunt u vinden op de website onder de cursus ‘Pakketcursus 3 = 4’. 

WIlt u meeR WeteN?
•	 Stuur een e-mail naar info@paofarmacie.nl met uw vragen of 
•	 neem	telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 030 - 30 40 100. 

Met alle plezier lichten wij het aanbod 2014 toe en helpen u met de inschrijving.

7

Speciaal 

aanbod 2014!

Kijk op paofar
macie.nl



feb Antidepressiva
04 Drs. G. van den Brink en drs. A. Heersche

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  € 350

mrt Antimicrobiële resistentie
04 Drs. M. van Woerkom

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, huisartsen en ✔ OA: 6 uur  € 376
  specialisten  farmacocasus - 3 uur incl. casus: € 421
  ouderengeneeskunde
mrt ADHD bij kinderen en volwassenen
n.n.b. Drs. A. Leijen en H. Smit-Boersma

	 ochtend,	Utrecht	 OA ✔ OA: 3 uur  € 258
    farmacocasus - 3 uur incl. casus: € 303

mrt Farmacotherapie up to date 2014
n.n.b. Prof. dr. A. de Boer, prof. dr. A.F.A.M. Schobben, drs. E.H.H. Wiltink 

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA, huisartsen ✔ n.n.b n.n.b

mrt Analyse van Medicatieprofielen
18 Dr. T. Schalekamp en dr. J. Riezebos

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 5 uur € 330

mrt Diabetes en cardiovasculaire problematiek
27 Dr. T. Schalekamp en drs. P. Adhien

	 hele	dag,	Utrecht	 OA ✔ OA: 6 uur € 305
    farmacocasus - 3 uur incl. casus: € 350

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

Farmacotherapie
CURSUS-AGENDA 2014



mei Antidepressiva
27 Drs. G. van den Brink en drs. A. Heersche

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur € 350

jun Analyse van Medicatieprofielen
17 Dr. T. Schalekamp en dr. J. Riezebos

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 5 uur € 330

sep Farmacotherapie-ochtend cyclus, module ‘Longziekte’
09 Dr. I. Smeele

	 ochtend,	Utrecht	 OA ✔ OA: 3 uur 1 module: € 180
    cyclus - 18 uur cyclus: € 975 

sep Anselmus colloquium 2014
18 Anselmus bestuur

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ n.n.b n.n.b

okt Farmacotherapie-ochtend cyclus, module ‘Reuma’
07 Dr. B.J.F. van den Bemt

	 ochtend,	Utrecht	 OA ✔ OA: 3 uur 1 module: € 180
    cyclus - 18 uur cyclus: € 975 

okt Diabetes en cardiovasculaire problematiek
30 Dr. T. Schalekamp en drs. P. Adhien

	 hele	dag,	Utrecht	 OA ✔ OA: 6 uur  € 305
    farmacocasus - 3 uur incl. casus: € 350

nov Analyse van Medicatieprofielen
04 Dr. T. Schalekamp en dr. J. Riezebos

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 5 uur € 330

PAOFarmacie  |  cursus-agenda 2014  | 8 + 9
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nov Farmacotherapie-ochtend cyclus, module ‘Klinische chemie’
11 Dr. R.E. Aarnoutse

	 ochtend,	Utrecht	 OA ✔ OA: 3 uur 1 module: € 180
     cyclus - 18 uur cyclus: € 975

nov Antidepressiva
11 Drs. G. van den Brink en drs. A. Heersche

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur € 350

nov ADHD bij kinderen en volwassenen
14 Drs. A. Leijen en H. Smit-Boersma

	 ochtend,	Utrecht	 OA ✔ OA: 3 uur  € 258
    farmacocasus - 3 uur incl. casus: € 303

nov Antimicrobiële resistentie
18 Drs. M. van Woerkom

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, huisartsen en ✔ OA: 6 uur  € 376
  specialisten   farmacocasus -3 uur incl. casus: € 421
  ouderengeneeskunde

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

tReNDS eN KeNNIStOetS   Hoe houdt u uw kennis up to date? 
Door het lezen van de Trends nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de 
 ontwikkelingen op het gebied van farmacotherapie.
✔ De nieuwsbrief verschijnt tien maal per jaar.
✔ De bijbehorende Kennistoets is voor twee uur geaccrediteerd.

Abonnement van tien trends voor € 195,- (excl. btW)

Farmacotherapie

Exacte data en details

      paofarmacie.nl



ZORgVeRbeteRINg bIj cHRONIScH ZIeKeN
eN OuDeReN DOOR KeNNISOVeRDRAcHt
bij Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB)

Geaccrediteerde e-learning
voor apotheekteams

De modules behandelen de achtergrond van de 
Medisch Farmaceutische Beslisregels rondom verschil-
lende thema’s. Met voorbeelden wordt geïllustreerd 
hoe de beslisregels worden toegepast op specifieke 
patiënten uit de dagelijkse praktijk.

Er zijn tien MFB-modules beschikbaar. Op basis van 
een kennistoets wordt een advies gegeven welke vier 
modules de apotheek het beste kan volgen. 

✔ Accreditatie OA: 4 uur, AA: 3 uur

Kijk voor meer informatie op paofarmacie.nl

Per mFb pakket van 
één kennistoets met 

vier e-learning modules 
voor het hele apotheekteam: 

€ 1.000,- excl. btW

PuOZ

De Stichting Post-Universitair Onderwijs
Ziekenhuisfarmacie (PUOZ) verzorgt kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs ten behoeve van ziekenhuis-
apothekers (in opleiding). 

De	PUOZ	is	van	plan	om	in	2014	de	volgende	onder-
werpen voor de herregistratie aan te bieden:
•	 Verslavingszorg
•	 Behandelaarschap	implementatie	zorgpaden
•	 GMPZ	2014
•	 Medicatieveiligheid
•	 Voeding	en	geneesmiddelen	/	Kinder	TPV
•	 Informatiesystemen	ICT	in	de	ziekenhuisaptoheek
•	 Overhevelen	van	geneesmiddelen	in	2015
•	 Biosimilars
•	 LABDAG
•	 Klinische	immunologie
•	 Topics	Nefrologie

De logistiek is in handen van PAOFarmacie. 

een uitgebreid en definitief programma 
vindt u op paofarmacie.nl

PAOFarmacie  |  cursus-agenda 2014  | 10 + 11



jan Interacties van Geneesmiddelen
28 Drs. G. van den Brink en dr. T. Schalekamp

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur € 355

feb Professionaliteit in de farmacie: de aanpak en begeleiding van praktische dilemma’s
10 Drs. J. Flameling en drs. E. Tuinstra

	 2	dagen,	Utrecht	 OA ✔ OA: 14 uur  € 640

feb Integrale Diabeteszorg
13 Drs. P. Adhien en drs. B. Bruines

	 hele	dag,	Utrecht	 OA ✔ OA: 7 uur   incl. kennistoets: € 325

feb Klinische chemie cyclus, module 1 ‘Hart- en vaatziekten’
13 Dr. H. Kemperman en dr. M. Oostendorp

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur  1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

mrt Klinische chemie cyclus, module 2 ‘Maag-darm-leverproblematiek’
20 Dr. J. van der Weide en dr. M. Treskes

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur 1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

mrt Harm-Wrestling cyclus, module ‘Nierfunctie’
25 Prof. dr. A.F.A.M. Schobben en dr. R. Hené

	 ochtend,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 3 uur 1 module: € 185
    cyclus - 21 uur cyclus € 1.045

apr Interacties van Geneesmiddelen
08 Drs. G. van den Brink en dr. T. Schalekamp

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  € 355

mrt
10

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

Medicatiebegeleiding



apr Harm-Wrestling cyclus, module: ‘Bloedingen bij anticoagulantia’
15 Dr. T. Schalekamp

	 ochtend,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 3 uur  1 module: € 185
    cyclus - 21 uur cyclus: € 1.045

apr Farmaceutische patiëntenzorg van de oncologische patiënt
23 Dr. F.G.A. Jansman

	 hele	dag,	Utrecht	 OA ✔ OA: 6 uur  excl. casus: € 305
     farmacocasus - 3 uur  incl. casus: € 350

apr Klinische chemie cyclus, module 3 ‘Endocrinologische afwijkingen’
24 Dr. E.G.W.M. Lentjes en dr. C. van de Water

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur 1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

mei Patiëntenzorg gezien door een palliatieve bril
15 Dr. M. van der Schalk

	 hele	dag,	Utrecht		 OA, ZA, huisartsen ✔ OA, ZA: 6 uur  incl. boek: € 355
  en zorgverleners  farmacocasus - 3 uur incl. casus en boek: € 399

mei Harm-Wrestling cyclus, module ‘Hypo/hyperglycaemie en diabetes’
20 Prof. dr. A. de Boer

	 ochtend,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 3 uur 1 module: € 185
    cyclus - 21 uur cyclus: € 1.045

mei Harm-Wrestling cyclus, module ‘Bradycardie en CVR’
20 Prof. dr. A. de Boer

	 middag,	Utrecht		 OA, ZA ✔ OA, ZA: 3 uur 1 module: € 185
    cyclus - 21 uur cyclus: € 1.045

PAOFarmacie  |  cursus-agenda 2014  | 12 + 13
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mei Invloed van voeding op geneesmiddelen inclusief kookworkshop
22 Drs. C.F. Ebbelaar en drs. S. Araz

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 5 uur  € 305
    farmacocasus - 3 uur  incl. casus: € 350

mei Klinische chemie cyclus, module 4 ‘Hematologie en ontsteking’
22 Dr. A. Huisman en dr. M.J. ten Berge

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur 1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

mei Professionaliteit in de farmacie: de aanpak en begeleiding van praktische dilemma’s
23 Drs. J. Flameling en drs. E. Tuinstra

	 2	dagen,	Utrecht	 OA ✔ OA: 14 uur € 640

jun PIAF (Periodieke Individuele Analyse Farmacotherapie)
05 Samenwerkingsverband met SIR 

(startdag)	 8	hele	dagen,	Utrecht	 OA ✔ OA: 88 uur € 3.195

jun Harm-Wrestling cyclus, module ‘Bloedingen na plaatjesremmers en NSAID’s’
24 Dr. B.J.F. van den Bemt

	 ochtend,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 3 uur 1 module: € 185
    cyclus - 21 uur cyclus: € 1.045

jun Harm-Wrestling cyclus, module: ‘Implementatie in de praktijk’
24 Dr. A.J. Leendertse

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 3 uur 1 module: € 185
    cyclus - 21 uur cyclus: € 1.045

jun
20

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)
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jun Klinische chemie cyclus, module 5: ‘Nierfunctie diagnostiek en bloedgassen’
26 Dr. K.M.K. de Vooght en dr. M. Treskes

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur 1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

sep Invloed van voeding op geneesmiddelen inclusief kookworkshop
04 Drs. C.F. Ebbelaar en drs. S. Araz

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 5 uur  € 305
    farmacocasus - 3 uur incl. casus: € 350 

sep Klinische chemie cyclus, module 1 ‘Hart-en vaatziekten’ 
11 Dr. H. Kemperman en dr. M. Oostendorp

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur  1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

sep Integrale Diabeteszorg
18 Drs. P. Adhien en drs. B. Bruines

	 hele	dag,	Utrecht	 OA ✔ OA: 7 uur   incl. kennistoets: € 325

sep Farmaceutische patiëntenzorg van de oncologische patiënt
25 Dr. F.G.A. Jansman

	 hele	dag,	Utrecht	 OA ✔ OA: 6 uur  € 305
     farmacocasus - 3 uur incl. casus: € 350

okt Masterclass Farmaceutische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
01 Drs. L. Mulder-Wildemors

(startdag)	 4	hele	dagen,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 26 uur, ZA: 20 uur € 1.500

okt Patiëntenzorg gezien door een palliatieve bril
02 Dr. M. van der Schalk

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA, huisartsen ✔ OA, ZA: 6 uur  incl. boek: € 355
  en zorgverleners  farmacocasus - 3 uur  incl. casus en boek: € 399

PAOFarmacie  |  cursus-agenda 2014  | 14 + 15



okt Professionaliteit in de farmacie: de aanpak en begeleiding van praktische dilemma’s 
08 Drs. J. Flameling en drs. E. Tuinstra

	 2	dagen,	Utrecht	 OA ✔ OA: 14 uur € 640

okt Klinische chemie cyclus, module 2 ‘Maag-darm-leverproblematiek’
09 Dr. J. van der Weide en dr. M. Treskes

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur  1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

nov Klinische chemie cyclus, module 3 ‘Endocrinologische afwijkingen’
06 Dr. E.G.W.M. Lentjes en dr. C. van de Water

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur  1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

nov Invloed van voeding op geneesmiddelen inclusief kookworkshop
13 Drs. C.F. Ebbelaar en drs. S. Araz

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 5 uur  € 305
    farmacocasus - 3 uur  incl. casus: € 350

nov Interacties van geneesmiddelen
18 Drs. G. van den Brink en dr. T. Schalekamp

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur € 355

nov Lareb Bijwerkingendag 2014 
20 Dr. E. van Puijenbroek Samenwerkingsverband met Lareb en Boerhaave Nascholing

 hele dag, Leiden OA, ZA, huisartsen  ✔ n.n.b n.n.b 
  en specialisten  

nov Farmaceutische patiëntenzorg van de oncologische patiënt
20 Dr. F.G.A. Jansman

	 hele	dag,	Utrecht	 OA ✔ OA: 6 uur  € 305
     farmacocasus - 3 uur incl. casus: € 350

nov
05

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)
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nov Klinische chemie cyclus, module 4 ‘Hematologie en ontsteking’
27 Dr. A. Huisman en dr. M.J. ten Berge

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur 1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

dec Klinische chemie cyclus, module 5 ‘Nierfunctie diagnostiek en bloedgassen’
18 Dr. K.M.K. de Vooght en dr. M. Treskes

	 middag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 4 uur  1 module: € 225
   cyclus - OA: 30 uur, ZA: 20 uur cyclus: € 1.013

VeRVOlgOPleIDINg tOt OPeNbAAR
APOtHeKeR-SPecIAlISt (APIOS)

De vervolgopleiding tot openbaar apotheker specia-
list is een intensief traject dat grotendeels plaats vindt 
in de opleidingsapotheek.
Tijdens de duur van de opleiding (twee jaar) wordt 
ongeveer één keer per maand centraal georganiseerd 
onderwijs gevolgd.
Na de afronding wordt de apotheker opgenomen 
in het specialistenregister en mag hij zich openbaar 
apotheker specialist noemen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
de knmp.nl/opleiding-registratie en/of

info@paofarmacie.nl

FARmAcOcASuS Nascholing thuis!

De farmacocasus is een online nascholingsprogram-
ma waarbij casuïstiek wordt aangeboden over actuele 
farmacotherapeutische thema’s (bv. psychiatrie, in-
fecties, bloedingen etc.). De farmacocasus biedt u de 
mogelijkheid om in en van de praktijk te leren.

 ✔ Accreditatie OA, ZA: 3 uur per casus
een abonnement bestaat uit zes casussen voor:

€ 249,- (excl. btW)
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feb Manage jezelf cyclus, module 1 ‘Tijdmanagement’
11 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 1	dag	of	3	dagen,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

mrt Manage jezelf cyclus, module 2 ‘Efficiënt lezen’
11 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur  cyclus: € 945

mrt Pro-actief leiding geven cyclus, module 1 ‘Motiveren van de medewerker’
20 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

apr Samenwerken in spanningsvelden cyclus, module 1 ‘Communiceren in spanningsvelden’
10 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

apr Manage jezelf cyclus, module 3 ‘Energiemanagement’
15 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

apr Pro-actief leiding geven cyclus, module 2 ‘Interventie strategieën’
24 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

Apotheekmanagement



mei Samenwerken in spanningsvelden cyclus, module 2 ‘Teamontwikkeling’
08 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

mei Pro-actief leiding geven cyclus, module 3 ‘Verandermanagement’
15 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur  cyclus: € 945

jun Samenwerken in spanningsvelden cyclus, module 3 ‘Onderhandelen’
05 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

jul Manage uw Tijd en Energie
08 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur € 375

aug Manage uw Tijd en Energie
27 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

 hele dag, Zwolle OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur € 375

aug Manage uw Tijd en Energie
28 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

 hele dag, Waalwijk OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur € 375

sep Manage jezelf cyclus, module 1 ‘Tijdmanagement’
09 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 3	dagen	of	1	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945
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sep Samenwerken in spanningsvelden cyclus, module 1 ‘Communiceren in spanningsvelden’
16 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

 hele dag OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

sep Pro-actief leiding geven cyclus, module 1 ‘Motiveren van de medewerker’
24 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

okt Manage jezelf cyclus, module 2 ‘Efficiënt lezen’
08 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur 1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

okt Pro-actief leiding geven cyclus: module 2 ‘Interventie strategieën’
29 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

nov Samenwerken in spanningsvelden cyclus, module 2 ‘Teamontwikkeling’
04 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

nov Manage jezelf cyclus, module 3 ‘Energiemanagement’
11 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

Apotheekmanagement / Apotheekbereiding



nov Pro-actief leiding geven cyclus, module 3 ‘Verandermanagement’
26 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

dec Samenwerken in spanningsvelden cyclus, module 3 ‘Onderhandelen’
02 Communicatie Advies Bureau Mr. J.A.Th. Bollerman en J.L. Douwes Dekker, arts

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur  1 module: € 350
    cyclus - 18 uur cyclus: € 945

mrt Themadag bereidingen voor de niet bereidende apotheker
06 Dr. P.P.H. Le Brun en drs. P. W. Lebbink

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA, ZA: 6 uur € 395

nov De eigenbereiding als maatwerk: Dermatica 
19 Dr. C. Oussoren

	 hele	dag,	Utrecht	 OA, ZA ✔ OA: 6 uur, ZA: 7 uur € 350

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

Apotheekbereiding
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feb Geïndividualiseerde distributievormen
04 Drs. L. Mulder-Wildemors en Dr. H.F. Kwint

	 hele	dag,	Utrecht	 OA ✔ OA: 6 uur € 395

apr Geïndividualiseerde distributievormen
01 Drs. L. Mulder-Wildemors en Dr. H.F. Kwint

 hele dag, Zwolle OA ✔ OA: 6 uur € 395

nov Geïndividualiseerde distributievormen
25 Drs. L. Mulder-Wildemors en Dr. H.F. Kwint

 hele dag, Den Haag OA ✔ OA: 6 uur € 395

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

Kwaliteitszorg

De Vereniging van Nederlandse Industrie Apothekers 
(NIA) behartigt de belangen van de Nederlandse 
industrieapothekers en bevordert als zodanig de 
industriële farmacie in al haar facetten. De NIA parti-
cipeert ook in de Stichting Registratie Industrie Apo-
thekers (StRIA). De StRIA coördineert de activi teiten, 
benodigd voor de (her)registratie van apothekers 

tot industrieapotheker, door het verzorgen van de 
daartoe benodigde cursussen.

In 2014 zullen de cursussen Research & Develop-
ment en marketing & Sales aangeboden worden.
PAOFarmacie zal de logistieke organisatie voor 
haar rekening nemen. 

Data en locatie zijn nog niet bekend. Kijk voor actuele informatie op paofarmacie.nl

StRIA



feb Training course Quality management in pharma and biotech
10 Module 1 ‘Quality management, the role of the qualified person’
11 Dr. V.L.C. Moffat

12 3 dagen, Driebergen ZA, IA ✔ in aanvraag module 1: € 1.600
     cyclus: € 5.440

mei Training course Quality management in pharma and biotech
12 Module 2 ‘Drug development form quality by design to clinicals studies: 
13 an integrated course for the pharmaceutical industrie and hospital pharmacy’
14 Prof. dr. H.W. Frijlink

15 4 dagen, Driebergen ZA, IA ✔ in aanvraag module 2: € 2.000
     cyclus: € 5.440

okt Training course Quality management in pharma and biotech
06 Module 3 ‘Sterile manufacturing’
07 Drs. J.H.A. Mathôt

08 3 dagen, Driebergen ZA, IA ✔ in aanvraag module 3: € 1.600
     cyclus: € 5.440

nov Training course Quality management in pharma and biotech
24 Module 4 ‘Quality and safety for the manufacturing of biopharmaceuticals: 
25 from cell line development to downstream processing and formulation’
26 Drs. A.C.A.J. van de Leur

 3 dagen, Driebergen ZA, IA ✔ in aanvraag module 4: € 1.600
     cyclus: € 5.440
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NASCHOLING APOTHEKERSASSISTENTEN 

OPleIDINg PHARmAcy PRActItIONeR
met de opleiding tot pharmacy practitioner ont-
wik kelt u een attitude om knelpunten en risico’s te 
sig na leren, problemen aan te kaarten en deze mee te 
helpen oplossen. 

Hierdoor kunt u straks als pharmacy practitioner nog 
méér betekenen in het opsporen en elimineren van 
medicatieveiligheidsrisico’s. 
 
De basisopleiding tot pharmacy practitioner is bestemd 
voor apothekersassistenten werkzaam in het ziekenhuis 
of in een poliklinische apotheek. De opleiding bestaat 
uit vijf modules van elk ± drie maanden, waarin farma-
cotherapeutische en beroepsgerichte onderwerpen aan 
bod komen. Tevens is er veel aandacht voor communi-
catie en voorlichting. Praktijk en theorie zijn binnen de 
opleiding geïntegreerd in verschillende werkvormen: 
TE-learning via internet, praktijkopdrachten op de werk-
plek en studiebijeenkomsten met medestudenten.

Studiebijeenkomsten
Er vinden in totaal zes centrale studiebijeenkomsten 
plaats. De startdag van de opleiding wordt deels samen 
met de praktijkbegeleiders gevolgd. Vervolgens wordt 
er na elke module een studiebijeenkomst georgani-
seerd.

Opleidingsduur en studiebelasting
De opleiding duurt gemiddeld 15 maanden met een 
studiebelasting van 84 uur per module:
•	 TE-learning (internet): 16 uur
•	 Praktijkopdrachten op de werkplek:

 - Informatie verzamelen en verwerken: 10 uur
 - Nieuwe taken oefenen (incl. voorbereiding): 20 uur
 - Verslaglegging, reflectie, portfolio: 30 uur

•	 Studiebijeenkomst: na elke module is er een terug-
komdag	in	Utrecht:	8	uur

Accreditatie
✔ Accreditatie (gehele opleiding): 80 uur

Sinds 2008 organiseert PAOFarmacie ook nascholing voor de apothekersassistent werkzaam in het zieken-
huis of in de poliklinische apotheek.



tReNDS eN KeNNIStOetS VOOR ASSISteNteN

Ook voor assistenten is er een trends en Kennistoets.
Door het lezen van de Trends blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen 
op het gebied van farmacotherapie. 
✔ De Trends verschijnt vijf keer per jaar.
✔ De bijbehorende Kennistoets is geaccrediteerd voor twee uur per Trends.

Abonnement van vijf trends: € 100,- (excl. btW)

lIFelONg leARNINg (lll)
Zowel afgestudeerde pharmacy practitioners, als 
ziekenhuisapothekersassistenten, kunnen door de LLL 
modules te volgen hun kennis en vaardigheden actueel 
houden. 

Een LLL module is een TE-learning module met praktijk-
opdrachten en aansluitend één terugkomdag.

3x lifelong learning voor assistenten
1. Oncologie
2. Interacties en clinical rules
3. Voor Toediening Gereed Maken (VTGM)

Studiebelasting per lifelong learning module
•	 TE-learning (internet): 8 - 12 uur
•	 Praktijkopdrachten op de werkplek: 15 - 18 uur
•	 Studiebijeenkomst: 8 uur
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 vaardigheden actueel!



feb Opleiding tot Pharmacy Practitioner Leergang 13
04 Studiecoördinator M.J.C. Huisman

(startdag)	 7	dagen,	Utrecht	 AA ✔ AA: 80 uur (opleiding) cyclus: € 3.250

sep Opleiding tot Pharmacy Practitioner Leergang 14
n.n.b. Studiecoördinator M.J.C. Huisman

	 7	dagen,	Utrecht	 AA ✔ AA: 80 uur (opleiding) cyclus: € 3.250

per Lifelong learning module Clinical rules 
direct Studiecoördinator M.J.C. Huisman

	 hele	dag,	Utrecht	 AA, PP ✔ SANA: 30 uur, KABIZ: n.n.b. cyclus: € 585

per Lifelong learning module Oncologie 
direct Studiecoördinator M.J.C. Huisman

 hele dag, Den Haag AA, PP ✔ KABIZ: 38 uur cyclus: € 585

per Lifelong learning module VTGM
direct Studiecoördinator M.J.C. Huisman

 hele dag, Den Haag AA, PP ✔ KABIZ: 16 uur cyclus: € 585

per Trends voor assistenten - proefnummer
direct n.v.t.

  AA, PP ✔ KABIZ: 2 uur gratis

per Trends voor assistenten - abonnement
direct n.v.t.

  AA, PP ✔ KABIZ, 5 Trends: 10 uur abonnement: € 100

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

Medicatiebegeleiding
Apothekersassistenten



feb  Hoe word ik een nog betere praktijkbegeleider?
04 Prof. dr. L. Lie-A-Huen

	 middag,	Utrecht	 ZA, middenkader ✔ ZA: 6 uur gratis

sep Hoe word ik een nog betere praktijkbegeleider?
n.n.b. Prof. dr. L. Lie-A-Huen

	 middag,	Utrecht	 ZA, middenkader ✔ ZA: 6 uur gratis

data cursusinformatie doelgroep ✔ accreditatie prijs (excl. BTW)

Praktijkbegeleiding

Als praktijkbegeleider van een 
pharmacy practitioner in opleiding 
heeft u een belangrijke ondersteu-
nende rol binnen de opleiding. 
U bent	in	het	ziekenhuis	het	eerste	
aanspreekpunt, vraagbaak en 
procesbegeleider voor de student 
en u speelt tevens een rol in de be-

oordeling van praktijkopdrachten 
en voortgang van de opleiding.
Om de pharmacy practitioner in 
opleiding goed te kunnen bege-
leiden in de praktijk en te kunnen 
beoordelen op de competenties 
uit het profiel, heeft u als praktijk-
begeleider de mogelijkheid om 

gratis deel te nemen aan de cur-
sus: ‘Hoe word ik een nog betere 
praktijkbegeleider’. Deze cursus is 
geschikt voor zowel beginnende 
begeleiders als voor meer ervaren 
begeleiders en is geaccrediteerd 
voor ziekenhuisapothekers.

ROl PRAKtIjKbegeleIDeR

✔ Accreditatie ZA: 6 uur. Deelname is gratis!

PAOFarmacie  |  cursus-agenda Apothekersassistenten 2014  |  26 + 27

Exacte data en details

      paofarmacie.nl



PAOFarmacie in een notendop
WIe ZIjN We?
PAOFarmacie is een non-profit organisatie, die in 2001 is opgezet als een stichting zonder winstoogmerk. 
De organisatie is inmiddels een topinstituut, dat hoogwaardig, onafhankelijk postacademisch onderwijs verzorgt 
voor apothekers. 

PAOFarmacie	is	een	samenwerkingsverband	tussen	het	Departement	Farmaceutische	Wetenschappen	van	de	Uni-
versiteit	Utrecht	(UU), het	Universitair	Centrum	voor	Farmacie	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen	(RuG), de	Konink-
lijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Vereniging van Nederlandse Industrie-
apothekers (NIA) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). 

Vertegenwoordigers van deze partijen vormen samen het Bestuur van PAOFarmacie. De organisatie beschikt verder 
over een Adviesraad, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de genoemde partijen.

WAt IS ONZe mISSIe?
PAOFarmacie wil het postacademisch onderwijs zo inrichten, dat apothekers en andere zorgverleners op een 
gemakkelijke manier toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardig, actueel en praktijkgericht onderwijs. Het onder-
wijs is gericht op een continue verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg.



WAt DOeN We?
Op het bureau van PAOFarmacie werken twaalf mensen, die dag-in-dag-uit actief zijn met het ontwikkelen en 
 organiseren van nascholingscursussen voor apothekers (herregistratie). Zij realiseren zich dat u als apotheker 
altijd de beste manier zoekt om uw patiënten te helpen en dat hierbij kennis van de nieuwste ontwikkelingen en 
veranderingen op uw vakgebied onmisbaar is. Vanuit dit vertrekpunt leveren de medewerkers van PAOFarmacie 
u actueel en hoogwaardig postacademisch onderwijs. 

Naast dit herregistratieaanbod organiseert PAOFarmacie voor de KNMP, de NVZA en de NIA de vervolgopleidingen 
en registratieopleidingen.

VOOR WIe WeRKeN We?
PAOFarmacie is er in de eerste plaats voor apothekers, maar sinds een paar jaar richten we ons ook op apothe-
kersassistenten, farmaceutisch consulenten, huisartsen en medisch specialisten.

WAt leVeReN We?
PAOFarmacie organiseert jaarlijks 250 cursusdagen verspreid over 50 tot 60 verschillende onderwerpen. Deze 
onderwerpen bevatten vooral farmaceutisch inhoudelijke onderwerpen, maar ook management-gerelateerde 
 onderwerpen. In 2012 heeft PAOFarmacie meer dan 5000 cursusplaatsen verkocht en is daarmee marktleider op 
het gebied van postacademisch onderwijs voor apothekers. 
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tHemA’S
Het cursusoverzicht 2014 is per hoofd-
thema weergegeven. Op de website 
kunt u ook zoeken op de thema’s: 
•	 Apotheekbedrijf	/	-management
•	 Apotheekbereiding
•	 Communicatie	/	voorlichting
•	 Epidemiologie	/	praktijkonderzoek
•	 Farmacotherapie
•	 Kwaliteitszorg
•	 Medicatiebegeleiding
•	 Onderwijzen	/	coaching
•	 Patiëntenzorg
•	 Lifelong learning

cycluS
Bij inschrijving voor de gehele cyclus, 
ontvangt u een éénmalige korting. 
Het kortingsbedrag vindt u bij elke 
cyclus vermeld. Elke module uit een 
cyclus kan ook los gevolgd worden. 

VOORWAARDeN
Alle genoemde prijzen in het cursus-
overzicht zijn exclusief 21% BTW. 
De prijzen voor 2014 zijn uiterst 
zorgvuldig samengesteld. PAOFar-
macie behoudt zich echter het recht 
voor de prijzen tussentijds te wijzigen. 
Op al onze cursussen zijn de alge-
mene voorwaarden van toepassing. 
Deze kunt u vinden op onze website. 
PAOFarmacie is niet aansprakelijk 
voor eventuele onjuistheden in deze 
uitgave. Er kunnen geen rechten aan 
de inhoud ontleend worden.

Informatie en inschrijven
Wilt u verzekerd zijn van 

deelname dan kunt u zich 
inschrijven voor één of 

meerdere cursussen via onze 
website paofarmacie.nl. 
Of u maakt gebruik van 

bijgaande antwoordkaart.

Voor de meest actuele data en 
informatie verwijzen wij 

u naar onze website. 
u kunt ook uw vraag mailen 

naar info@paofarmacie.nl. 

Wilt u één van onze 
medewerkers spreken, belt u 

dan naar  030 - 30 40 100. 

30
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Voorletters:

Achternaam:

O Openbaar apotheker–BIG nummer:

O Ziekenhuis apotheker–BIG nummer:

O Overige-registratienummer:

Apotheek:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Email-adres:

Telefoon:

Heeft u eerder een cursus bij PAOFarmacie gevolgd? 
O   ja   O   nee

O Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van het
 cursus-aanbod van PAOFarmacie.

ik schrijf mij in voor de volgende cursus(sen):

Cursus:

Datum:

Cursus:

Datum:

BEtAALwijzE
O machtiging, rekeningnummer:
O factuur (€ 10,- administratiekosten)

hAndtEKEning

jA, ik wil mij inschrijven voor een cursus
wilt u verzekerd zijn van een cursusplaats? Vul uw gegevens in en maak een keuze uit ons cursusaanbod 2014.
Let op: voor de actie ‘PAKKETCURSUS 3 = 4’ kunt u zich alléén inschrijven via paofarmacie.nl

O  M   /   O  V  
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PAOFarmacie
Broederplein 39
3703 CD ZEIST

T  030 - 30  40 100
E  info@paofarmacie.nl
www.paofarmacie.nl
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