CURSUSAANBOD VOOR APOTHEEKGROEPEN OP LOCATIE
Wij bieden kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk,
postacademisch onderwijs aan gericht op actualiteit
en de praktijk. Onze cursussen zijn in samenwerking
met de departementen Farmacie van de
universiteiten ontwikkeld volgens de nieuwste
didactische inzichten en gericht op het versterken
van, zowel uw kennis als uw vaardigheden. Zo
willen wij u ondersteunen in uw rol als zorgverlener.
Nascholing zoals u het wilt!
Wij organiseren voor groepen onze nascholing bij u
in de regio of op eigen locatie.

De voordelen voor uw apotheekgroep op een rij
Aanbod
Wij bieden een gevarieerd aanbod, zowel gericht op
uw rol als geneesmiddelendeskundige, als op uw rol
als manager van een team, behandelaar, coach en
samenwerkingspartner.

Maatwerk
De cursus wordt optimaal afgestemd op de
leerbehoefte van uw apotheekgroep.
Wij kijken, samen met u, wat de leerbehoefte is en
stemmen de cursus af op uw situatie, kennisbehoefte
en niveau.

Actueel en praktijkgericht
Onze cursussen zijn zo opgezet dat , na het volgen
van de cursus, de opgedane kennis direct in praktijk
gebracht kan worden.

Bij u op locatie
De cursus vindt plaats waar en wanneer het u het
beste uitkomt. Dat scheelt niet alleen kostbare reistijd,
maar maakt het ook eenvoudiger om de training in te
passen in het dagelijkse werkschema.

Experts uit het werkveld
Onze docenten zijn specialist in hun vakgebied. Ze
zijn, naast werkzaam te zijn in de praktijk, tevens
verbonden aan een academische instelling.

Wij ontzorgen u
Wij regelen alles van A tot Z. Van inschrijving tot
accreditatie, van locatie tot facturatie.

Onze nascholing is ontwikkeld volgens de nieuwste didactische inzichten. Zo bieden we blended leertrajecten
aan, waarbij u uit verschillende leervormen kunt kiezen die u online of fysiek kunt volgen.
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw apothekersgroep:
Neem dan contact op met Luciënne Nagtegaal, telefoon 030-3040105 of email l.nagtegaal@paofarmacie.nl

PAOFarmacie ontwikkelt en organiseert postacademisch onderwijs voor apothekers, gericht op kwaliteit, actualiteit en de praktijk.
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CURSUSAANBOD voor apothekersgroepen op een door u gewenste locatie
Farmacotherapie en farmaceutisch
handelen
Antistolling en antidepressiva praktisch
toegepast in de eerste lijn
Antibiotica, klinisch onderbouwd adviseren in
de 1e lijn
Klinische chemie voor de apotheker
• Endocrinologische afwijkingen
• Hart- en vaatziekten
• Hematologie en ontsteking
• Maag-darm-leverproblematiek
• Nierfunctiediagnostiek en bloedgassen

Management en communicatie
Coachingtechnieken voor patiëntenzorg
Communicatie bij bijwerkingen met patiënt en arts
Effectief onderhandelen
Effectief communiceren bij dreigende agressie
Effectieve communicatie met de patiënt
Effectieve communicatie met de zorgprofessional
Interventiestrategieën

Farmaceutische zorg in de palliatieve fase

Intervisie

Farmacogenetica

Invloed uitoefenen in de 1e en 2e lijn

Farmacotherapie na bariatrische chirurgie

Manage uw tijd

Interacties tussen geneesmiddelen en voeding

Motiveren van de medewerker

Labwaarden bij medicatiereviews: wat kun je
er mee?

Multidisciplinaire samenwerking in de 1e lijn
Verandermanagement

Meet the expert
PIAF Open
BIG-6: Praktische farmacotherapie
• Atherosclerotisch vaatlijden
• Cardiaal belast
• COPD
• Diabetes
• Neurologie en Pijn
• Psychofarmacologie

Mist u een onderwerp? Neem dan contact op met
Luciënne Nagtegaal, telefoon 030-3040105 of
email l.nagtegaal@paofarmacie.nl
Onze aanbod wordt regelmatig vernieuwd.
Kijk voor het meest actuele aanbod op
www.paofarmacie.nl

Psychofarmaca: achtergronden en toepassing
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