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E-learnings
Functionaris
Gegevensbescherming
Verwerkingen van
persoonsgegevens
door apothekers ziet
de AP al gauw als
grootschalig.
Dit omdat apotheken
gemiddeld genomen
veel patiënten
bedienen en met veel
andere
zorgaanbieders
gegevens uitwisselen
in het kader van de
behandeling.
Het zou dus goed zijn
als apotheken een FG
hebben. Maar als er
minder dan 10.000
betrokkenen in het
systeem van de
apotheek zijn
ingeschreven, ziet de
AP dat niet als
grootschalig en is een
apotheek niet
verplicht een FG aan
te stellen.
Wij bieden een
betaalbaar
abonnement aan via
FG-Apotheken.
Zie hiervoor www.fgapotheken.nl

Kijk bij E-learnings voor
nieuwe E-learnings en ondemand webinars

Pharmaknowledge biedt een steeds
uitgebreider portfolio aan: live-cursussen,
online cursussen, webinars en E-learnings.
Wij kunnen op die manier aan ieders
behoefte voldoen. Natuurlijk is een live
cursus leuk, je hebt interactie en ontmoet
collega’s. Helaas is het in deze tijd niet altijd
mogelijk om een live-cursus te organiseren.
Echter we hebben geleerd dat er diverse
online mogelijkheden zijn. En online heeft
ook voordelen, bijvoorbeeld je hoeft je huis
niet uit. Voor wie een online cursus te
rommelig vindt: webinars zijn relaxter te
volgen.

Webinars
Onze webinars “draaien “ op het
platform van Webinargeek. Op
die manier kunnen wij
professionele webinars
aanbieden.
Wij proberen de webinars
binnen de 60 minuten te
houden, omdat anders de
concentratie vermindert. Bij live
webinars bestaat er de
mogelijkheid tot vragen stellen
via de chat, of achteraf via de
mail.
Webinars zijn te volgen op de
laptop, tablet of smartphone.

Website
Aan de Pharmaknowledge
website wordt continue
gebouwd. Vaak zie je dat niet,
maar zijn het veranderingen
binnen de website.

Voor de inschrijving van
cursussen is het nodig om een
account aan te maken. Dat is
niet moeilijk, maar soms krijgen
we er vragen over, omdat het
niet lukt. We hebben hiervoor
een kort webinar gemaakt: zie
https://bit.ly/2RXCt7E

