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PROGRAMMA DOCENTENSTAGE in de apotheek op 27 september 2016

Op 27 september 2016 (de vierde dinsdag van september) is het de dag van de apothekers-
assistent. De KNMP wil deze dag benutten om docenten van de apothekersassistenten-
opleidingen een kijkje te laten nemen in de apotheek.

Doelstellingen
 • Praktijkervaring opdoen door werkbezoek van docenten AA aan BPV-bedrijven middels een 
  gestructureerd werkplan
 • Kennisnemen van hedendaagse problematiek in de apotheek
 • Contact tussen opleiding en werkveld versterken

Werkwijze docentenstage
 • Docenten en instructeurs gaan alleen of in tweetallen naar een openbare apotheek of 
  ziekenhuisapotheek 
 • Deelnemers kiezen minimaal twee aandachtsgebieden en formuleren leerdoelen en vragen
 • Stage-apotheek wijst begeleiders aan voor de docenten. Bij voorkeur stagebegeleiders en/of 
  leerlingen van het betreffende school
 • Docenten doorlopen de werkprocessen binnen de gekozen aandachtsgebieden samen met de   
  begeleiders en voeren waar nodig delen van de werkzaamheden uit
 • Na afloop van de stage vindt een evaluatiegesprek plaats met de apotheker (van tevoren 
  inplannen!), waarbij de ervaringen en leerdoelen worden besproken
 • Docenten noteren minimaal drie leerpunten van de stagedag
 • Alle leerpunten worden besproken in een docentenoverleg na afloop van de stage en er wordt  
  een actieplan geformuleerd om de leerpunten te verwerken binnen het onderwijs
 • De school nodigt het werkveld uit voor het docentenoverleg na afloop van de stage

Tijdpad
 • Datum is dinsdag 27 september 2016 – Dag van de Apothekersassistent
 • Tijd is vanaf de openingstijd apotheek tot 4-6 uur later

Programma docentenstage – keuze uit onderstaande aandachtsgebieden

Ter handstelling van recepten
 • Hoe verloopt het terhandstellingsproces in de apotheek (van aannemen recept tot het afleveren  
  inclusief het Eerste terhandstellingsgesprek (ETG)
 • Voer (deel)taken van de terhandstelling daadwerkelijk onder begeleiding uit
 • Bekijk knelpunten in de terhandstelling
 • Verschillen in terhandstelling via herhaalservice, weekdoseersystemen en normale leveringen   
  ervaren
 • Welke administratieve lasten worden ervaren in de apotheek? 

Farmaceutische patiëntenzorg
 • Welke rol spelen apothekersassistenten bij het op orde houden van het medicatiedossier?
 • Hoe en in welke situaties vindt medicatieverificatie plaats?
 • Welke bijzondere projecten kent de apotheek op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg?
 • Wat is de rol van de assistenten bij deze projecten?
 • Hoe zit het met de taakverdeling tussen apothekersassistenten? Zijn er assistenten met   
  bijzondere aandachtsgebieden?
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Logistiek
 • Uitvoeren en verwerken van bestellingen
 • Rol apothekersassistent bij het uitvoeren van de bestellingen
 • Bij welke bedrijven worden artikelen besteld?
 • Naleveringen en problemen die dat oplevert
 • Preferentiebeleid en de consequentie voor het logistieke proces

Bereiden
 • Bereidt de apotheek nog zelf?
 • Hoeveel bereidingen en welke soort bereidingen worden gemaakt?
 • Waar worden magistrale bereidingen besteld en hoe gaat dat?
 • Rol apothekersassistent bij magistrale bereidingen

Transmurale zorg
 • Rol openbare apotheek (of ziekenhuisapotheek) bij opname en ontslag van patiënten uit een   
  zorginstelling (ziekenhuis, verpleeghuiszorg)
 • Knelpunten in de transmurale zorg, zoals ervaren wordt door apothekersassistenten

Ketenzorg 
 • Op welke wijze werkt de apotheek samen met huisartsen, wijkverpleging, zorginstelling   
  (care)? Bij welke chronische aandoeningen wordt er samengewerkt?
 • Daadwerkelijke interactie tussen apothekersassistenten en huisartsenpraktijk 
 • Knelpunten in de ketenzorg, zoals ervaren wordt door apothekersassistenten

Tips voor de school
 • Neem de docentenstage op in de jaarplanning van de opleiding voor 2016/2017
 • De docentenstage is relevant voor alle docenten van de opleiding, ook voor docenten van de   
  niet-beroepsgerichte vakken
 • Kondig de docentenstage al voor de zomervakantie aan bij het werkveld. De KNMP zal 
  apothekers landelijk hierover in juni informeren.
 • Benader apothekers persoonlijk na de zomervakantie voor een definitieve afspraak 
 • Het is een stage waarbij meegewerkt wordt of meegekeken wordt met een stagiaire van de   
  school of een apothekersassistent. Een stage is géén werkbezoek met rondleiding. 
 • Maak een keuze uit de aandachtsgebieden. Volgend jaar is er weer een kans!


