Persoonlijke ontwikkeling
• Vergroot eigen (farmaceutische) kennis en
vaardigheden en houdt deze bij.
• Heeft onderzoekende, lerende en reflectieve houding ter verbetering van het
eigen handelen.
• Kent eigen toegevoegde waarde en (grenzen van) verantwoordelijkheden.

Communicatie in
patiëntenzorg

Communicatie in de patiëntenzorg
• Communiceert empathisch en duidelijk met de
patiënt.
• Communiceert actief met het apotheekteam over
apotheekbeleid, zorgafspraken en individuele patiëntenzorg.
• Overlegt adequaat en proactief met de apotheker
over patiënten, zorgprojecten, apotheekteam en
apotheekbeleid.
• Rapporteert helder naar zorgverleners in 1e en 2e
lijn.

Persoonlijke
ontwikkeling
Samenwerkend
leiderschap
• Verkrijgt op respectvolle en
vlotte wijze inzicht in wat er
leeft in het apotheekteam.
• Geeft operationele sturing
aan het apotheekteam.
• Heeft zicht op teamfunctioneren.
• Coacht team integer en inspirerend bij veranderingen.
• Is verantwoordelijk voor
(zorg)projectgroepen.

Interdisciplinaire
samenwerking

Farmaceutisch
consulent
Samenwerkend
leiderschap

Farmaceutische
expertise

Organisatie van
de zorgpraktijk
Organisatie in de zorgpraktijk
• Organiseert de dagelijkse praktijk op werkvloer,
met oog voor patiënt, zorgproces en team.
• Is flexibel en kan goed omgaan met veel afwisseling in werkzaamheden.
• Onderhoudt delen van kwaliteitszorgsysteem.
• Verbetert prestaties van de apotheekorganisatie.

Interdisciplinaire samenwerking
• Werkt doeltreffend samen met zorgverleners in 1e en 2e lijn.
• Heeft zicht op relevante ontwikkelingen in de zorgverlening en
fungeert als aanspreekpunt binnen de farmaceutische zorg.
• Begeleidt zorgverleners in opstarten en onderhouden van goede
farmaceutische patiëntenzorg.
• Signaleert en implementeert uiteenlopendezorgprojecten en
rondt deze af door sturen op verantwoordelijkheden van zorgverleners.
• Vertegenwoordigt in het contact met andere zorgverleners de
zorgfunctie van de apotheek.

Farmaceutische expertise
• Handelt deskundig en oplossingsgericht tijdens interacties met de
patiënt.
• Ondersteunt de apotheker bij voorbereiding en uitvoering van medicatieverificatie en –beoordeling.
• Fungeert als rolmodel en laagdrempelige vraagbaak richting het apotheekteam en verhoogt proactief farmaceutische kennis van het team.
• Organiseert, ontwikkelt en geeft onderwijs aan het apotheekteam en/of
andere zorgverleners.
• Heeft voldoende farmaceutische kennis om, onder eindverantwoordelijkheid van de apotheker en op geprotocolleerde wijze, herhaalreceptuur
en (specifieke gedefinieerde) medicatiebewakingssignalen te controleren.

