
RECEPT: HUISAPOTHEKER

BEREIDINGSWIJZE
4 avondopleidingen en 2 webinars

99 Voorbereidingswebinar voor wie nog niet  
met medicatieschema’s werkt (optioneel). 

99 Opleiding huisapotheker met software- 
toepassing medicatieschema en Vitalink.  
Na afloop ontvangt u een opvolgings- 
opdracht.
99 Opvolgingswebinar met praktijkgerichte  
bespreking van de resultaten van de  
opdracht incl. tips & tricks.  

99 Interactieve opleiding GGG in de praktijk. 

99 Voorstelling publiekscampagne ‘huisapotheker’  
en communciatieworkshop. 

99 Feestel i jke s lotavond  met  creat ieve  
ervaringsuitwisseling over verschillende topics.

INGREDIËNTEN
99 Kennis van de rechten en plichten van een 
huisapotheker.

99 Overzichtelijk medicatieschema als hoeksteen.

99 Begeleidingsgesprekken goed gebruik genees- 
middelen (GGG).

99 Adequate farmaceutische zorg.

99 Vlotte communicatie over huisapotheker met 
uw patiënt.

KERS OP DE 
TAART

TOFFE WEDSTRIJD 
MET LEUKE PRIJZEN 

OM HET APOTHEEKTEAM 
TE MOTIVEREN!

In samenwerking met



Traject: timing
Voorbereidingswebinar medicatieschema (optioneel)

zomerperiode (middag of avond): data volgt via www.kava.be/huisapotheker

Opleiding huisapotheker en softwareopleiding¹
19 juli (Antwerpen) of
24 augustus (Wase Apothekers, Nieuwkerken-Waas) of 
28 augustus (KFK, Kempen) of
29 augustus (BAM, Mechelen)

Opvolgingswebinar
zomerperiode (middag + avond): data zie www.kava.be/huisapotheker

Opleiding GGG in de praktijk¹
 16 oktober of 26 oktober

Publiekscampagne en communicatieworkshop¹
15 november of 27 november

Slotavond
januari 2018

1 Keuze uit verschillende data maar inhoud en aanbod is dezelfde.

Deelname volledig traject
Individuele inschrijving:

€150 excl. btw (lid KAVA) of €250 excl. btw (geen lid)
genietend van kmo-portefeuille (40%) én paritair fonds (€72) betaalt u slechts
€18 excl. BTW (lid KAVA) of €78 excl. btw (geen lid)

 
Apotheekinschrijving (max. 2 pers.):

€250 excl. btw (TD-klant KAVA) of €400 excl. btw (geen TD-klant KAVA)
genietend van kmo-portefeuille (40%) én paritair fonds (€72 p.p.) betaalt u slechts
€6 excl. BTW (TD-klant KAVA) of €96 excl. btw (geen TD-klant KAVA)

Meer info over de kmo-portfeuille vindt u op www.kava.be/KMO.

Programma en inschrijven
www.kava.be/agenda
 
Opgelet! Na inschrijving kan
u niet meer annuleren. 

Accreditatie en tegemoetkoming
paritair comité aangevraagd. Slik jij zomaar alles?


