
HIGHLIGHTS 2014 

Symposium voor 
apotheekmedewerkers 

in ziekenhuizen

HIGHLIGHTS ZIEKENHUIZEN 2014

DATA & LOCATIES
11.11.2014  /  Amersfoort  /  Regardz Eenhoorn  
20.11.2014  /  Eindhoven  /  Pullman Cocagne Hotel

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via de website: www.inschrijven.brocacef.nl. Klik vervolgens op het logo van Brocacef Zorglogistiek 
waarna de inschrijving zich vanzelf wijst door te klikken op de balk Highlights.
 

KOSTEN
Vóór 1 augustus € 255,- per persoon. Vanaf 1 augustus € 275,- per persoon.
Deelname op volgorde van inschrijving. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur.

INLICHTINGEN
Brocacef Zorglogistiek
T   030 – 245 02 03
E  highlights@brocacef.nl
W www.brocacefi ntramuraal.nl

Ontwikkelingen in de specialistische farmaceutische 
zorgketen: van opname, polikliniek tot ontslag naar huis.



 

09.00 - 09.30 uur

09.30 - 09.45 uur

09.45 - 09.55 uur

09.55 - 10.35 uur

10.35 - 11.05 uur

11.05 - 11.50 uur 

11.50 - 12.30 uur

12.30 - 13.30 uur

13.30 - 14.05 uur

14.05 - 14.40 uur 

14.40 - 15.10 uur

15.10 - 15.45 uur

15.45 - 16.20 uur

16.20 - 16.30 uur

16.30 - 17.30 uur

PROGRAMMA
Ontvangst met koffi e en thee 

Opening symposium

Inleiding door dagvoorzitter

‘Het ziekenhuis komt naar u toe!  Ziekenhuis-
zorg buiten de muren van het ziekenhuis.’

Koffi epauze

‘Veilig voorschrijven, veilig pakken, veilig 
klaarmaken en veilig toedienen: At your 
service! Van opname en ontslag naar 
dagelijkse ondersteuning tijdens het 
verblijf in het ziekenhuis.’

‘Borg de medicatiebewaking van 
de chemozorg’

Lunch

‘Management: Waar willen wij met de 
farmacie in het ziekenhuis naar toe!  
Doelen stellen!’

Medicatie in eigen beheer: 
‘De patiënt in the lead’

Theepauze

‘Begeleiding van patiënten met een hoog 
risico op geneesmiddel gerelateerde 
problemen in een ziekenhuis.’

‘De Ziekenhuisapotheek als Centrum voor 
Specialistische Farmacie.’

Afsluiting en evaluatie

Aperitief

Drs. Hans Caalen van CaalenAdvies, organisator
Bastiaan Princée, directeur Brocacef zorglogistiek, sponsor

Prof. dr. Jos Kosterink, hoofd afdeling Klinische Farmacie en Apotheek, UMCG  te Groningen

Drs. Maryse Spapens, directeur Poliklinische Apotheken Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

Mevr. Anne de Roos, projectleider JCI proof medicatiebeleid UMC Utrecht 
en Jeroen Bosch Ziekenhuis
Asmara Kox, FPA-assistente zorgteam Hersenen UMC Utrecht
Jolanda van Noort, FPZ-assistente zorgteam Heelkunde UMC Utrecht

Angeline ter Kuile-Hazewinkel, apothekersassistente Klinisch Farmaceutisch Dienst (KFD)   
Inge de Pater-Pierik, farmaceutisch Consulent KFD, Meander Medisch Centrum, Amersfoort

Drs. Hans Oldenhof, ziekenhuisapotheker en medisch manager Klinische Farmacie  ZGT,  
Almelo/Hengelo

Dr. Patricia van den Bemt,ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog/universitair 
hoofddocent ziekenhuisapotheek Erasmus MC, Rotterdam

Drs. Jacqueline Bos, ziekenhuisapotheker CWZ Nijmegen
Ninet van der Giessen, apothekersassistente CWZ Nijmegen

Drs. Dick Bloemhof, Hoofd Klinische Farmacie, Ziekenhuis Nye Smellinghe Drachten

Prof. dr. Jos Kosterink, dagvoorzitter en drs. Hans.Caalen, organisator

‘Ontwikkelingen in de specialistische 
farmaceutische zorgketen: van opname, 
polikliniek tot ontslag naar huis.’
De farmaceutische intra- en transmurale patiëntenzorg is volop in beweging. Het valt niet mee 
voor apotheekmedewerkers om van alle veranderingen op de hoogte te blijven. Wij willen uw 
medewerkers zicht geven op actuele ontwikkelingen in de farmaceutische intra- en transmurale 
patiëntenzorg. Met deze kennis zijn zij ook beter in staat voor hun eigen ontwikkeling de juiste 
keuzes te maken.

Aan de hand van praktijkcases laten wij zien hoe de apotheekmedewerker zich op nieuwe terreinen 
profi leert en hoe de zorg samen met andere zorgverleners met gebruikmaking van nieuwe 
communicatiemiddelen wordt ingevuld. Deze ervaringen geven vaak veel herkenning, omdat de 
kans groot is dat één of meerdere van deze ontwikkelingen ook in uw ziekenhuis plaatsvinden. 

In 2013 namen ruim 355 apotheekmedewerkers uit meer dan 75 ziekenhuizen deel. Naast de 
gepresenteerde ontwikkelingen blijkt ook het onderling uitwisselen van ervaringen grote 
meerwaarde op te leveren.

Dit symposium wordt op twee verschillende data en locaties gehouden en wel op 11 november 
in Amersfoort en op 20 november in Eindhoven.

Drs. Hans Caalen    Prof. dr. Jos Kosterink  
organisator    dagvoorzitter 
 


