Opleiding apothekersassistent voor
assistentes zonder diploma of die
omgeschoold willen worden!
Begeleiding in kleine groepen en ouderwets
klassikaal onderwijs, is een perfecte oplossing
om in korte tijd uzelf toch dat diploma te laten
behalen, alleen al door de intensieve
begeleiding bij studie en stage door ons.

Voorwaarde deelname student:
Minimaal mbo niveau 4 of ervaring in de zorg

Daarnaast is er aandacht voor:
o Professionele houding
o Professionele communicatie
o Ergonomie

Taken als apothekersassistente:

Leerdoelen:

Daarbij is communicatie met de cliënt
belangrijk en een goede
geneesmiddelenkennis zeker noodzakelijk.
Je maakt recepten klaar en geeft voorlichting
over het gebruik van de geneesmiddelen. Ook
geef je advies over alle zelfzorgmiddelen die je
in de apotheek kunt kopen. Soms hoort het
bereiden van geneesmiddelen tot de
werkzaamheden. Andere taken zijn het
beheren van de voorraad en het bijhouden van
de administratie. Als apothekersassistent werk
je zelfstandig of in teamverband onder
eindverantwoordelijkheid van de apotheker.
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Medische kennis
Geneesmiddelenbereiding
Receptuur
Farmaceutische patiëntenzorg
Preventie
Voorlichting en advies
Kwaliteitszorg
Deskundigheidsbevordering
Nederlands 3F
Rekenen 3F
Engels
Loopbaan en burgerschap (LB)
Keuzedelen

Opleiding
apothekersassistent(e)
MBO niveau 4
Opleidingsduur:
De opleiding bestaat uit minimaal 18 24 maanden. De opleiding is verdeeld
in een theoretisch- en praktische
gedeelte. Verder wordt er verwacht dat
de student tussen de opleidingsdagen
door, zelfstandig huiswerkopdrachten
uitvoert en 640 uur stage loopt.

Hellebroekerweg 43,
6363 AB Wijnandsrade
T: 0031 (0)45-5248230
E: scholing@aspd.nl
I: www.aspd.nl

De MBO-opleiding apothekersassistent
leidt je op voor een afwisselende en
verantwoordelijke functie in een
apotheek. Als apothekersassistent ben je
de schakel tussen de cliënt en de
behandelaar. De apotheker heeft de
eindverantwoording maar je bent zelf
verantwoordelijk voor het werk dat je
verricht. Je geeft mensen zowel
mondeling als schriftelijk uitleg over de
werking en bijwerkingen van medicijnen,
de bewaarmethoden, en de juiste wijze
van gebruik.

