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Trefwoorden
Farmaceutische Zorg, medicatiebegeleiding, medicatiebewaking, oefenapotheek,
medicatiereview, medisch-farmaceutisch overleg

Situering
Dit opleidingsonderdeel heeft tot doel de eerder opgedane kennis over farmacotherapie
en farmaceutische zorg verder te verdiepen en te verbreden, én deze kennis toe te
passen op concrete casussen uit de praktijk. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht
besteed aan de vraag hoe de apotheker zijn kennis en expertise ten dienste kan stellen
van de patiënt en van de andere actoren in de gezondheidszorg.

Inhoud
Volgende aspecten komen aan bod in dit opleidingsonderdeel:
- Analyse van medicatiehistorieken en medication review, met bijzondere aandacht
voor het opsporen, voorkomen en detecteren van alle mogelijke geneesmiddelengerelateerde problemen
- Geïntegreerde klinische casusbesprekingen waarin de diverse aspecten van
medicatiebegeleiding en medicatiebewaking in zowel de algemene populatie als in
specifieke populaties (bv. ouderen, kinderen, zwangere en zogende vrouwen,
bewoners van zorginstellingen,…) uitgebreid aan bod komen.
- Oefeningen in de oefenapotheek m.b.t. medicatie-anamnese, zelfzorgvragen,
interactiescreening, uitgiftebegeleiding, ...
- Interprofessionele samenwerking binnen de gezondheidszorg

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen “Farmacotherapie en
Farmaceutische Zorg I” en “Praktische aspecten van de farmaceutische zorg”, én het
opleidingsonderdeel “Farmacotherapie en Farmaceutische Zorg II” volgen.
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Een grondige kennis hebben van de diverse aspecten van farmaceutische zorg,
farmacotherapie en rationeel geneesmiddelengebruik, en deze kennis adequaat
toepassen op concrete consultvoering in de officina-apotheek.
Medicatiebegeleiding en medicatiebewaking toepassen op concrete situaties in de
apotheek.
Kritisch gebruik maken van formularia, naslagwerken, guidelines en andere
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wetenschappelijke bronnen in de uitoefening van het beroep van officina-apotheker.
Een geïntegreerde visie bezitten op de relatie patiënt-geneesmiddel-zorgverstrekker
en op de relatie zorgverstrekker– farmaceutische industrie.
Medicatiehistorieken analyseren en medicatiereview uitvoeren.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, hoorcollege, werkcollege
Leermateriaal
Nota’s van de lessen en praktische oefeningen (slides worden op Minerva geplaatst) +
artikels en richtlijnen uit de wetenschappelijke literatuur
Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium van het BCFI (gratis, wordt uitgedeeld
via de jaarverantwoordelijke)
Boek ‘Commentaren Medicatiebewaking’ van de stichting Health Base (zie
groepsaankoop in 1e master).

Referenties
Artikels uit de wetenschappelijke literatuur waarnaar in de les verwezen wordt

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten hebben verschillende mogelijkheden tot het stellen van vragen zowel
individueel als in groep: voor, na en tijdens de lessen en praktische oefeningen; e-mail
van een groep studenten via de jaarverantwoordelijke. Individuele e-mails van
studenten worden niet beantwoord.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, vaardigheidstest
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, vaardigheidstest
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Eindscoreberekening

(Goedgekeurd)

2

