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Wilt u optimaal samenwerken
met de Thuiszorg?
Volg de Masterclass Thuiszorg!

“Steeds meer thuiszorgorganisaties kiezen actief de apotheken
waarmee ze willen samenwerken. Want zorg leveren aan thuiszorgpatiënten vergt extra kennis en afstemming. De Masterclass
Thuiszorg biedt praktische handvatten.”
Els Dik, apotheker bij Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Als apotheker verleent u steeds meer zorg aan thuiszorgpatiënten,
cliënten in een woonzorgcentrum of in een kleinschalige woonvorm.
U heeft daarbij te maken met zorgmedewerkers die de medicatie
geven. En met een veelheid aan extra regels.
Weet u hoe u zich kunt onderscheiden of profileren ten opzichte van andere apotheken?
Heeft u uw thuiszorgpatiënten goed in beeld? Hoe verloopt de communicatie met de
Thuiszorg? Voldoet u aan de gestelde eisen? En houdt u tegelijkertijd de processen in uw
apotheek beheersbaar? Op deze vragen en meer krijgt u antwoord.

Na de masterclass

Tijd en locatie

• Bent u op de hoogte van laatste wet-

Datum: 11 januari en 15 februari 2018

en regelgeving, zoals de Veilige Principes

Tijd: 10.30-16.00 uur

in de medicatieketen.

Locatie: Van der Valk Hotel Zwolle

• Beschikt u over praktische handvatten

Nieuwleusenerdijk 1, 8028 PH Zwolle

voor (verbetering van) de samenwerking
met de Thuiszorg.
• Heeft u een kijkje in de keuken van de
Thuiszorg gekregen door een meeloopdag.

Accreditatie KNMP:
8 punten en STIPCO-regeling van
toepassing.

• Weet u hoe u zich kunt onderscheiden of
profileren ten opzichte van andere apotheken.

Kosten
Kosten voor deze nascholing

Samenwerking

bedragen € 595,- per deelnemer.

Medicatie+Zorg organiseert deze masterclass
in samenwerking met het Instituut voor

Aanmelden of meer informatie?

Verantwoord Medicijngebruik. Zij hebben

Stuur een e-mail naar

zeer ruime ervaring met het begeleiden van

E info@medicatiepluszorg.nl of bel

zorgorganisaties bij alle onderdelen van het

T 088 990 8799. Inschrijving is defini-

medicatieproces.

tief nadat u de factuur voldaan heeft.

T +31 64 63 11 603 | E info@medicatiepluszorg.nl | www.medicatiepluszorg.nl

