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Mill, 26 juni 2019 
      
Betreft: Uitnodiging Medifarmcursus: ‘Openbaar apotheker: kunst of kunde?’ 
  
Geachte apotheker,  

Zoals aangekondigd start vanaf 24 september tot december 2019 een extra cursus volgens de opzet van de 

Medifarmcursus.  

 

De Cursus: ‘Openbaar apotheker: kunst of kunde?’ wordt gegeven door Monique ten Brinke, openbaar apotheker, 

zorgethicus en lid van de geschillencommissie SKGE. Openbare apothekers bezitten veel farmaceutische kennis. 

Toch is het in de praktijk soms een kunst om een goede beslissing te nemen, om op de juiste manier het gesprek 

aan te gaan, het perspectief te verbreden en te komen tot een goede argumentatie. Deze workshop geeft 

praktische handvatten voor dilemma's in de dagelijkse praktijk van de openbare apotheek.  

OPZET 
Het wordt het vertrouwde patroon van een praktijkgerichte, interactieve cursus met casuïstiek, een plenaire 
bespreking daarvan en een samenvattende diapresentatie, waar u een papieren kopie van krijgt.  

 

‘De schilder in zijn atelier”, Rembrandt van Rijn (1629). 
 
Het is af en toe eens goed om op afstand naar het eigen werk te kijken. Wat drukt het uit? Deugt het? 

INHOUD 

De kracht van de workshop is dat de inhoud direct praktisch toepasbaar is in de dagelijkse praktijk van de 
apotheek. Casuïstiek wordt op interactieve wijze verbonden met de theorie, zoals u bij Medifarm gewend bent. Er 
wordt ook gebruikgemaakt van de incidenten die bij de geschillencommissie in behandeling zijn geweest.  
De kernthema’s van de workshop zijn: 

• Analyseren van dilemma’s en problemen in de dagelijkse praktijk van de apotheek 

• Persoonlijke integriteit en professionele integriteit als apotheker 

• Gangbare ethische benaderingen verbinden aan manieren van argumentatie  

• Fasen in het verlenen van farmaceutische zorg  

PROGRAMMA  

Het programma van deze met drie punten geaccrediteerde cursus (50% professionaliteit, 25% communicatie, 25% 

samenwerking) ziet er als volgt uit:  

Vanaf  09.10 uur: registratie, koffie en thee 

  09.30 uur: aanvang van de Medifarmcursus  

  12.30 uur: evaluatie, sluiting en lunch  
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KOSTEN 

De kosten voor deze bijzondere workshop zijn € 200,00 plus 21% btw (€ 42,-), totaal € 242,-.  

Met bijgaand antwoordformulier kun je je opgeven of je kunt je aanmelden voor de cursus via de website 
www.medifarm.nl. 

Ruim voor de cursusdatum krijg je digitaal een bevestiging met een routebeschrijving en de deelnemerslijst (om 

samen te rijden). Separaat krijg je een rekening. De vraag is deze voor de cursusdatum te betalen. Desgewenst 

sturen wij de rekening naar je organisatie of werkgever.   

Op de rekening staat of je Medifarm gemachtigd hebt het cursusgeld te incasseren. Als dat het geval is zal 

Medifarm het cursusgeld incasseren direct na de cursus. De rekening is dan bestemd voor je administratie.   

 

Voor vragen/wijziging van cursusdatum/afzegging etc. kun je rechtstreeks contact opnemen met Jeanet van het 
secretariaatsbureau Prins & Partners: tel. 013-5400727; e-mail: jeanet@pep.nl; fax: 084-7185554.  

 

Graag begroet ik je op deze zeer praktijkgerichte, informatieve en interactieve nascholing.   

 

Monique ten Brinke, openbaar apotheker, zorgethicus en lid van de geschillencommissie SKGE 

http://www.medifarm.nl/

