AAN DE SLAG MET FARMABUDDY
Cursusmodule bestaande uit cursusdag, reflectie op praktijkervaringen
en werkplekbegeleiding
Inleiding
Steeds meer patiënten in de apotheek hebben regelmatig en langdurig farmaceutische zorg
nodig. Er zijn situaties waarin de patiënt moeite heeft met het managen van het
medicatiegebruik, of waarin zorgvuldige afstemming met verschillende zorgverleners uit de
eerste dan wel tweede lijn nodig is. Farmabuddy’s zijn vaste contactpersoon in de apotheek
voor patiënten, mantelzorgers en andere zorgverleners. zij kunnen de farmaceutische zorg in
deze situaties goed en efficiënt regelen.
Doelgroep
De cursusmodule is bedoeld voor apothekers, farmaceutisch consulenten of farmaceutisch
managers en apothekersassistenten. De module dient door minimaal twee deelnemers per
apotheekteam gevolgd te worden. Echter, Farmabuddyzorg is een teamaangelegenheid en
dient door het hele team gedragen te worden. Daarom worden de voorbereidende opdracht en
de opgedane kennis besproken met het hele team. Wanneer later extra assistenten uit de
apotheek geschoold willen worden in een module, kunnen zij in overleg met SIR ook individueel
deelnemen.
Programma en locatie
De cursusmodule bestaat uit:
• één voorbereidende teamopdracht (tijdsinvestering ca. een half uur),
• één fysieke cursusdag (gedurende 5,5 uur) voor twee medewerkers per team op een
centrale locatie in Nederland, of als in company training,
• online reflectie op en leren van praktijkervaringen, circa twee maanden na afloop van de
cursusdag (gedurende 1,5 uur),
• werkplekbegeleiding. Deze wordt met elk deelnemend team apart gepland circa 4-6
maanden na de cursusdag.
Indien mogelijk vindt het centraal onderwijs op een fysieke locatie plaats centraal in het land.
Indien dit vanwege de Coronamaatregelen noodzakelijk is, wordt het onderwijs online gegeven.
De cursusdag wordt dan gesplitst en verspreid over twee ochtenden.
Leerdoelen
Na afloop van de cursusdag kan direct worden gestart met het opzetten van Farmabuddyzorg in
de eigen apotheek.
Na de cursusdag kan de deelnemer:
• Patiënten informeren en uitnodigen voor Farmabuddyzorg, daarbij de voordelen voor hun
specifieke situatie benoemen en nagaan of het voor de patiënt ook past.
• Een intakegesprek met een patiënt voeren met een duidelijke structuur.
• Met individuele patiënten afspraken maken die passen bij hun persoonlijke situatie.
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Een actieplan samenstellen waarin globaal weergegeven is wie uit het team welke
noodzakelijke acties kan ondernemen voor het implementeren en volhouden van
Farmabuddyzorg door het apotheekteam.
Andere zorgverleners informeren over Farmabuddyzorg in de apotheek.
De juiste materialen en middelen samenstellen om Farmabuddyzorg voor te bereiden met
het apotheekteam.

Competenties
Bij deze cursusmodule ligt de focus op de competenties Communicatie (60%) en Organisatie
(40%).
Docenten
Dr. Caroline van de Steeg-van Gompel (c.vandesteeg@sirstevenshof.nl) en/of
Mw. Sonia Amini (s.amini@sirstevenshof.nl )
Accreditatie
Voor apothekers is accreditatie toegekend voor 7 uur.
Voor assistenten is bij het SANA accreditatie toegekend voor 7,5 scholingspunten in het
Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA).
Kosten
De kosten voor de gehele cursusmodule, dus de cursusdag plus online reflectiesessie plus
werkplekbegeleiding, zijn € 995,- (exclusief 21% BTW) per apotheekteam (2 deelnemers per
team).
Deelname van een extra apothekersassistente of apotheker is mogelijk. De kosten zijn dan:
Onderdeel
Prijs per extra deelnemer
Hele cursusdag plus online reflectiesessie
€ 425,Alleen onderdeel communicatie van cursusdag
Onderdeel organisatie van cursusdag plus online
reflectiesessie

€ 195,€ 230,-

Annuleringsvoorwaarden
Onze annuleringsvoorwaarden voor deelnemers vindt u op onze website.
Vragen en inschrijving
Inschrijven en betalen is mogelijk op onze website www.sirstevenshof.nl/onderwijs.
Voor vragen kunt u terecht bij mevr. Sonia Amini (s.amini@sirstevenshof.nl), SIR Institute for
Pharmacy Practice and Policy, Theda Mansholtstraat 5b, 2331 JE Leiden, tel: 06-51562422.
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