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FINANCIEEL
€350 of €164* excl. BTW

Vanaf tweede apotheker van zelfde apotheek €200 of €59* excl. BTW

*indien je gebruik maakt van het paritair comité en de KMO portefeuille 
 

Zin in een interactief en digitaal opleidingstraject
dat je in staat stelt om zelf medication review type 3 

uit te voeren in de praktijk? 

Medication review
Een medication review (MR) is een gestructureerde kritische 

evaluatie van het medicatiegebruik.  Deze opleiding focust zich 

op type 3 medication review. 

Wat is type 3 medication review?
Type 3 MR, ook wel gevorderde of klinische MR genoemd, 

houdt in dat de apotheker met een kritische blik de medicatiehistoriek

van de patiënt naast de medische voorgeschiedenis en de relevante

labowaarden legt. 

Na een gesprek met de patiënt wordt de medicamenteuze therapie, 

in samenspraak met de arts, opgeoptimaliseerd. 
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PROGRAMMA

Startwebinar: kennismaking met alle onderdelen, aanreiken

van tools. 

Labowaarden deel 1: correct interpreteren van labowaarden

die nodig zijn bij een MR met directe inoefening.  

Labowaarden deel 2: correct interpreteren van labowaarden

die nodig zijn bij een MR met directe inoefening. 

Praktijkgerichte casussen: aan de hand van oefeningen alle

opgedane informatie samenbrengen en klaargestoomd

worden voor MR in de eigen apotheek. 

Terugkoppelingswebinar: bespreken van inhoudelijke als

praktische hindernissen.

Toegang tot opname van les over bronnen & richtlijnen: leren
waar je betrouwbare informatie vindt en hoe je ze correct

gebruikt.

Opvolging tot 6 maanden na het volgen van de opleiding:

zowel voor inhoudelijk als praktische vragen kan je rekenen op

persoonlijke begeleiding. 

Klaar om deel uit te maken van de 6e editie van onze

basisopleiding type 3 medication review? 

Tijdens de 9u interactieve training wordt je klaargestoomd om

type 3 MR uit te voeren in de praktijk.  

DEEL 1: WEBINARS 

DEEL 2: PERSOONLIJKE OPVOLGING

18
accreditatie-

punten IN
DOMEIN B
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OPGELET! Omwille van het interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt. 

 

 
Annulatievoorwaarden: Annulatie is na inschrijven niet mogelijk. Je kan jouw inschrijving wel doorgeven aan een collega.



DATA CYCLUS 1: 's AVONDS 

15 maart 2022: startwebinar: 20-21u

22 maart 2022: labowaarden 1: 20-22u

19 april 2022: labowaarden 2: 20-22u

26 april 2022: praktijkgerichte casussen: 20-22u

18 oktober 2022: terugkoppelingswebinar: 20-22u
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OPGELET! Omwille van het interactieve karakter is het aantal deelnemers beperkt. 

 

 
Annulatievoorwaarden: Annulatie is na inschrijven niet mogelijk. Je kan jouw inschrijving wel doorgeven aan een collega.

DATA CYCLUS 2: 'COMBINATIE 's MIDDAGS EN 's AVONDS 

17 maart 2022: startwebinar: 12u30-13u30

22 maart 2022: labowaarden 1: 20-22u

19 april 2022: labowaarden 2: 20-22u

28 april 2022: praktijkgerichte casussen: 12.30-14.30u 

20 oktober 2022: terugkoppelingswebinar:  12u30-14u30


