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Teamtraining
ANTISTOLLING
met StiPCo
subsidie

Het Stimulerings
Programma
Competentie
ontwikkeling
Openbaar apothekers
(StiPCO) is in het leven
geroepen om
apothekers voor te
bereiden op de
veranderingen in hun
beroep richting
zorgverlener in de
wijk, binnen de
driehoek wijkverpleegkundige openbaar
apotheker-huisarts. De
rol van het apotheekteam in de realisatie
hiervan is essentieel,
vandaar dat de StiPCO
regeling uitgebreid is
naar teamtrainingen
die de juiste competenties bij de
apotheekmedewerkers
bevorderen.
Pharmaknowledge
biedt haar cursus
ANTISTOLLING onder
StiPCo voorwaarden
aan. Kijk op de website
naar de data en
voorwaarden.

Geslaagde Beleidsdag CAVR
Op 20 mei hield de Apothekers Vereniging
Rijnmond haar eerste beleidsdag. Thema
was: de Rol van de apotheker bij
euthanasie. Vijf prominente sprekers
hebben de apothekers voorbereid op het
bespreken van stellingen tijdens de
workshops. Deze dag moet de basis zijn
voor het CAVR beleid op het gebied van
euthanasie.

Een nieuw label van Hoogra Holding (waar
Pharmaknowledge ook onder valt) is FGApotheken. FG-Apotheken levert de
Functionaris Gegevensbescherming die op
grond van de AVG nodig is bij een
grootschalige verwerking van gegevens.
Verwerkingen van persoonsgegevens door
apothekers ziet de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) al gauw als
grootschalig omdat apotheken gemiddeld
genomen veel patiënten bedienen en met
veel andere zorgaanbieders gegevens
uitwisselen in het kader van de
behandeling. Kijk op www.fg-apotheken.nl

Laagdrempelige
apotheek is de basis voor
FPZ
Dat de apotheker een
laagdrempelige zorgverlener
is,staat als een paal boven
water: er zijn 2.000 apotheken
in Nederland, dus iedereen
heeft er wel één in zijn buurt. Je
hoeft geen afspraak te maken, je
loopt er zomaar binnen en
buiten. Vele patiënten komen er
verschillende keren per maand.
Hiervan moet de apotheek als
zorgverlener veel meer gebruik
van maken. De positie van de
apotheker is een uitstekende
basis, niet alleen voor het
monitoren van het
medicatiegebruik van de
patiënt, maar ook voor het
geven van leefstijlbegeleiding,
het geven van advies, het
voorzien in patiënteducatie.
Meer nog, door het frequente
en laagdrempelige contact
kunnen patiënten er vaak
terecht met hun vragen en
zorgen, bv. wanneer het consult
bij de huisarts net achter de rug
is en één en ander toch niet
helemaal begrepen is. Deze
laagdrempeligheid is de basis
voor Farmaceutische PatiëntenZorg (FPZ).
Pharmaknowledge heeft
inmiddels de eerste FPZ cursus
ontwikkeld: FPZ bij patiënten
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met een depressie.

