
OPTIMA FARMA
KOMT NAAR JE TOE!

REGIO GELDERLAND

DONDERDAG 20 JUNI 2019
IN DROOM TE ELST

NIEUWE AAMSESTRAAT 32 | 6662 ND ELST (GLD)



PROGRAMMA EN TIJDEN*

18.00 - 18.30 uur

18.30 - 19.00 uur

19.00 - 20.00 uur
 

20.00 - 20.30 uur

20.30 - 21.15 uur

21.15 - 22.00 uur

             22.00 uur

Ontvangst met een broodjesbuffet

Toekomst beroep  Apothekersassistent 
Voorzitter Optima Farma, Trudy van Geffen

Palliatieve zorg in de apotheek door gespecialiseerde verpleegkundige 
Palliatieve Zorg Werkzaam bij STMR

Koffiepauze, gelegenheid tot netwerken en bezoek stands diverse 
farmaceutisch bedrijven

Ziektebeelden en medicatie ASTMA & COPD door IMIS

Het belang van eenduidige inhalatie instructie voor inhalatiemedicatie 
door IMIS

Einde

*Dit programma is samengesteld onder voorbehoud van kleine programma technische wijzigingen

EXPOSITIE farmaceutische bedrijven
Bij aanvang en in de koffiepauze kan men de stands van diverse farmaceutische 
bedrijven, gerelateerd aan de onderwerpen in het programma, bezoeken.

KOSTELOOS Diploma’s waarmerken voor inschrijving Kwaliteitsregister(s)
Apothekersassistenten en/of Farmaceutisch consulenten kunnen tijdens deze 
bijeenkomst hun diploma kosteloos laten waarmerken. Dit gewaarmerkte kopie is 
nodig voor hun inschrijving bij het kwaliteitsregister.
Wat moet je meenemen:
•  Origineel diploma(s)
•  Kopie diploma)s)
•  ID bewijs

VERGOEDING inschrijving Kwaliteitsregister Apothekersassistenten & 
Farmaceutisch Consulenten
In de nieuwe Cao staat dat de registratiekosten voor het Kwaliteitsregister 
Apothekersassistenten (KA), waarvan KABIZ uitvoerder is, vergoed worden door de SBA. 

Wanneer kom je in aanmerking en hoe gaat dit in zijn werk? Zowel de kosten van 
registratie als herregistratie bij het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA) worden 
vergoed door de SBA. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2018. 
Zie ook www.sbaweb.nl 



AMBASSADEUR REGIO GELDERLAND | 
LINDA VAN DER VELDE
Sinds 2000 ben ik werkzaam als 
apothekersassistent bij Service-apotheek 
Elderveld in Arnhem. Samen met een 
aantal collega’s maak ik me zorgen over de 
toekomst van ons vak. Ik denk dan aan het 
verdwijnen van steeds meer hulpmiddelen 
en medicijnen uit de apotheek. En over de 
invloed die zorgverzekeraars en de overheid 
hebben op de taken die wij moeten uitvoeren. 

Binnen onze apotheek zijn we al een 
tijdje aan het kijken hoe we onze stem als 
beroepsgroep kunnen laten horen, maar dat 
is niet zo gemakkelijk omdat veel partijen zich 
met een deel van ons beroep bezighouden.

Als ambassadeur van Optima Farma hoop ik 
de verbinding te vinden met collega’s zodat 
we met elkaar een krachtige stem kunnen 
laten horen op de plekken die er toe doen. 
Ik wil graag dat we ons mooie vak kunnen 
behouden en we weer inhoudelijk met ons 
vak bezig kunnen zijn.

Contact: linda.van.der.velde@optimafarma.nl

REGIO GELDERLAND
Datum: donderdag 20 juni 2019

Locatie: Droom te Elst (Gld)

Accreditatie: Bij KABIZ aangevraagd voor 
3 punten voor apothekersassistenten en 
farmaceutisch consulenten

KOSTEN
Optima Farma leden: € 75,- 
Niet-leden: € 125,- 

Combiticket: Word je bij aanmelding 
gelijk lid van Optima Farma dan betaal je 
€ 130,-   (combiticket= lidmaatschap OF    
    2019 + cursus)

REGIONALE BIJEENKOMSTEN 2019 ‘OPTIMA FARMA KOMT NAAR JE TOE’

mailto:linda.van.der.velde%40optimafarma.nl?subject=Ambassadeur%20Gelderland


DE ORGANISATIE van deze regionale nascholing en netwerkavond ligt in handen 
van Optima Farma 

OPTIMA FARMA, de beroepsvereniging van apothekersassistenten, farmaceutisch 
consulenten, farmaceutisch managers en farmakundigen(AA)

Door lid te worden van de beroepsvereniging:
•  Versterk je de positie van de beroepsgroep 
•  Kun je invloed uitoefenen op het te voeren beleid
•  Heb je invloed op beslissingen aangaande jouw beroep
•   Kun je deelnemen in netwerken en commissies zodat je regelmatig met andere 

collega’s uit de farmacie aan tafel zit
•   Blijf je op de hoogte van eventuele veranderingen die plaatsvinden binnen het 

werkveld
•  Ontvang je Optima Farma digitale nieuwsbrieven & E-papers
•  Ontvang je de UA op je eigen huisadres. 
•   Kun je met korting naar congres of regiobijeenkomsten, of kun je nascholing volgen. 

Je kan ook lid worden met het hele apotheekteam. Meer informatie en/of lid worden? 
Ga naar onze website www.optimafarma.nl of webshop.optimafarma.nl 

OPTIMA FARMA IN DE REGIO
Optima Farma krijgt ondersteuning van actieve leden in een aantal regio’s in Nederland. 
Zij zijn de ambassadeurs vanuit de beroepsvereniging Optima Farma en jullie aanspreek-
punt in de regio. Samen organiseren we ook regionale (scholings)avonden en andere 
activiteiten.

Bij de ambassadeurs kan je terecht als je vragen hebt over je beroep, de ontwikkelingen 
in het farmaceutische werkveld, opleidingen en nog veel meer.

TELEFONISCH CONTACT
Omdat de ambassadeurs overdag, net als jullie, werkzaam zijn in de apotheek kan je 
hen (voorlopig) alleen bereiken via de email (zie de ambassadeurs in de regio).
Wil je toch liever telefonisch contact met Optima Farma bel dan met ons:

Het algemene telefoonnummer is: 06 - 57 96 72 13 
(bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:00 - 17:00 uur)


