Studiefiche
Vanaf academiejaar 2017-2018

Organisatie en beheer van de ziekenhuisapotheek deel II (J000472)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 115 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (jaar)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Collier, Hilde

hoorcollege
VUB

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Master of Science in de ziekenhuisfarmacie

30.0 u

Verantwoordelijk lesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Ziekenhuis, Organisatie, Beheer, GMP in de ziekenhuisapotheek, klinische studies,
management van de ziekenhuisapotheek, personeelsbeleid, informatica,
geneesmiddelenbewaking, farmacovigilantie

Situering
De ziekenhuisapotheker moet instaan voor een kwaliteitsvolle uitoefening van de
artsenijbereidkunde, dient steriele bereidingen te maken volgens GMP normering, en
speelt een centrale rol bij de distributie en bereiding van geneesmiddelen in klinische
studie. Deze zaken zijn kernopdrachten opgenomen in het erkenningsbesluit van de
ziekenhuisapotheek van 4 maart 1991. Het doel van dit opleidingsonderdeel is de
studenten inzicht en kennis te verschaffen in diverse domeinen, gekoppeld aan de
bestaande wetgeving: het kwaliteitsvol bereiden, de klinische studies, het management
van de ziekenhuisapotheek.
Dit onderdeel bouwt verder op de competenties verworven in de opleiding tot Master
Farmaceutische Wetenschappen.

Inhoud
De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
1 Organisatie van de geneesmiddelenproductie in het ziekenhuis
1 • GMP in de ziekenhuisapotheek
1 • Organisatie en veiligheidsaspecten bij specifieke producten: TPN, cytostatica,
1 • medische gassen
1 • Het management van de bereidingen met o.a. het klaar voor toediening maken
1 • van geneesmiddelen
2 Management van de ziekenhuisapotheek
1 • Personeelsbeleid
1 • Jaarverslag en beleidsplan van de ziekenhuisapotheek
1 • Informatica en de ziekenhuisapotheek
3 Klinische studies en de rol van de ziekenhuisapotheker
4 Geneesmiddelenbewaking en farmacovigilantie
1 • Evaluatie van het distributiesysteem
1 • FONA en rapporteren van medicatiefouten
1 • ADR en ADE
1 • Farmacovigilantie
1 • Materiovigilantie
1 • Analyse van incidentmeldingen

Begincompetenties
Eindcompetenties van de Master in de Farmaceutische zorg of de Master in de
geneesmiddelenontwikkeling of de beoogde competenties op een andere manier
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1

hebben verworven.

Eindcompetenties
1
2
3
4
1
5

De kwaliteitsnormen voor geneesmiddelbereidingen kennen
Het GMP gebeuren kunnen uitleggen.
De informaticatoepassingen voor de ziekenhuisapotheek kennen.
Een overzicht kennen van het management van de ziekenhuis apotheek, met
inbegrip van het operationeel management en het personeelsbeleid
De regels in verband met klinische studies kennen.

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
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen
Leermateriaal
Cursus

Referenties
Bestaande wetgeving, regelgeving.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studenten kunnen steeds tijdens of bij de volgende les verzoeken om bepaalde punten
verder te verduidelijken. Daarbij bestaat de mogelijkheid om via e-mail vragen te
stellen.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
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