
Schrijf je in voor de Masterclass 
Behandelaarschap 2019/2020 
 

Locaties 
Zuyderland 
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Radboudumc
UMCG
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Erasmus MC

Wanneer? 
September 2019 t/m Maart 2020



Waarom een Masterclass?
Sinds 2006 is het contact tussen patiënt en apothekers wettelijk 
vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereen-
komst (WGBO). De apotheker van het ziekenhuis is mede- 
behandelaar geworden. Invulling van mede-behandelaarschap 
vraagt om andere deskundigheden, andere competenties en 
wellicht ook een andere attitude, zowel in patiëntencontacten 
als in contacten met relevante stakeholders. De NVZA vindt het 
belangrijk dat apothekers van het ziekenhuis daarmee aan de 
slag gaan en heeft daarvoor een Masterclass Behandelaarschap 
ontwikkeld. In 2015 is de eerste Masterclass georganiseerd.  
De deelnemers beoordeelden de Masterclass met een 8.7  
gemiddeld. Dit jaar wordt de Masterclass voor de derde keer 
georganiseerd. 

Voor wie?
De Masterclass Behandelaarschap is voor apothekers van het 
ziekenhuis die feeling hebben met directe patiëntenzorg, een 
visie hebben op de ontwikkeling van behandelaarschap en het 
belang van Farmaceutische Patiëntenzorg én de overtuiging dat 
dit de moeite waard is. 

Door wie?
De Masterclasses worden verzorgd door apothekers van het 
ziekenhuis, Masters, die voorlopers zijn op het gebied van 
patiëntenzorg en die in hun ziekenhuis actief bij de directe 
patiëntenzorg betrokken zijn. De Masters zijn zo gekozen dat 
zij tezamen een variëteit aan relevante competenties vertegen-
woordigen. Zij begeleiden de deelnemersgroep ieder in hun 
eigen ziekenhuissetting en coachen de deelnemers in de  
competenties en vaardigheden die zij zelf reeds hebben  
ontwikkeld.  

Welke doelen?
De Masterclass Behandelaarschap heeft als doel om de compe-
tenties van deelnemers te versterken in: 
•  Het leveren van hoogstaande farmaceutische zorg, 
 toegesneden op de specifieke situatie, prognose, behoeften
 en verwachtingen van de patiënt. 
•  Het samenwerken met (mede)behandelaars in de keten 
 waarbij actief invulling wordt gegeven aan de eigen rol in de
 behandeling.
•  Het borgen van continuïteit van farmaceutische zorg-
 verlening aan de patiënt. 
• Het bevorderen van juist geneesmiddelengebruik, gezond  
 gedrag en zelfmanagement/regie op de eigen behandeling.  
•  Het informeren c.q. adviseren van patiënten, familie of  
 andere betrokken bij de behandeling over (medisch-)
 farmaceutische aspecten.
• Het onderzoeken en inzichtelijk maken van de meerwaarde 
 van de rol van de apotheker als zorgverlener.  

Masters 2019/2020 

Claudia Heijens
Zuyderland

Jeroen Derijks
JBZ

David Burger
Radboudumc

Wouter Bult &
Nicole Hunfeld
UMCG

Jacqueline Bos 
CWZ

Rianne Zaal 
Erasmus MC



Hoe ziet het traject eruit?
Samen met 8 - 10 andere deelnemers doorloop je zes Masterclassdagen op verschillende ziekenhuislocaties. 
Daarnaast is er een half jaar na de laatste Masterclassdag een terugkomdag. In totaal gaat het om 7 bijeen- 
komsten waarin je met en van de Masters en de groep leert. Tussen de Masterclassdagen zit voldoende tijd (5 à 
6 weken) om zelf ook praktisch aan de slag te kunnen gaan met het geleerde, wat in de vervolgbijeenkomst weer 
wordt teruggekoppeld (o.a. aan de hand van intervisie).

Inhoud Masterclass
Dag 1
Op de eerste dag komen twee verschillende onderwerpen aan bod. Op de eerste plaats ga je de spreek- 
kamer in met een dialysepatiënt. Welke kennis en competenties heb je hiervoor nodig? En hoe laat je zien 
wat jouw gesprek oplevert? Daarnaast komt het transmurale zorgpad rondom infuustherapie aan bod.  
Wie zijn hierin je partners? Hoe zet je zo’n zorgpad op? En welke rol heeft de apotheek van het ziekenhuis 
hier in de toekomst in?

Dag 2
Op de tweede dag staan de ontwikkelingen van de specialistisch farmaceutische zorg centraal. De tijden  
veranderen en de zorg verandert mee. Belangrijke veranderingen die de komende jaren van invloed zullen 
zijn op de zorg zijn: 1) van ziekte naar gezondheid, 2) van behandeling in het ziekenhuis naar optimali- 
sering in het dagelijks functioneren, 3) van standaardaanpak naar maatwerk, 4) van ziekenhuis –  
patiëntrelatie naar onderdeel worden van het (zorg)netwerk van de patiënt en 5) van het ziekenhuisgebouw 
centraal naar de mens centraal. Wat betekent dit voor jou als behandelaar? Door de dag heen ga je aan de 
hand van een patiëntenreis en gestimuleerd door een aantal inspirerende verhalen je eigen visie op de  
specialistische farmacie ontwikkelen.

Dag 3
Voor de derde dag over HIV therapie en patiëntgebonden onderzoek ontvang je vooraf literatuur over HIV 
therapie, zodat iedereen dezelfde basis heeft. Na een introductie en het bespreken van ontwikkelingen  
binnen de HIV zorg heb je een rol in de wekelijkse bespreking van de patiënten die de Master doet, samen 
met de poliklinische apotheker. Je ontdekt welke rol je als apotheker van het ziekenhuis kunt vervullen in het 
traject rondom onderzoek en de link die er ligt tussen onderzoek en het MDO. Ook ga je in op kennisover-
dracht naar artsen/consulenten en het bijhouden van literatuur en de interpretatie van onderzoeksresultaten 
in de praktijk.

Dag 4
Op de vierde dag gaat het over de rol die je als apotheker van het ziekenhuis kan vervullen op de Intensive 
Care. Na een korte introductie (achtergrond en patiëntenpopulatie) kijk je naar de rol die je daar als  
apotheker kunt vervullen en wat daarvoor nodig is. Durf je actief mee te denken, te vragen waarom bepaalde 
keuzes gemaakt worden? Hoe zorg je dat je aansluit bij de informatiebehoefte over geneesmiddelen op de 
IC bij de arts en verpleegkundige? Ben je jezelf bewust van wat er vanuit de ziekenhuisapotheek wordt  
geadviseerd?

Dag 5
Op de vijfde dag ligt de focus op risicopredictie in de klinische praktijk en educatie van de voorschrijver.  
Het kennen van de risicopatiënt in het ziekenhuis is randvoorwaardelijk voor een goede medicatieveiligheid. 
Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden ga je aan de slag om risicopatiënten in je ziekenhuis, maar ook 
in de transmurale setting in kaart te brengen. Kunnen verschillende methodieken, zoals risicopredictie- 
modellen je hierbij ondersteunen?  Door educatie van de voorschrijver middels onderwijsmodules en  
consulten op de afdeling ontdek je hoe je de farmaceutische zorg voor de risicopatiënt in het ziekenhuis kunt 
optimaliseren. En hoe deze kwaliteit van zorg te evalueren.
 
Dag 6
Op de zesde dag staan een gezonde dosis lef en samenwerking met collegae in de apotheek en in de kliniek 
centraal. Je ziet in de praktijk hoe verschillende ziekenhuisapothekers hun rol als medebehandelaar invullen 
en hoe je behandelaarschap kan borgen in jouw organisatie. Daarnaast leer je het juiste moment herkennen 
om een verandering in de apotheek en het ziekenhuis in gang te zetten en je omgeving daar in mee te krijgen



Naam Master 
Claudia Heijens 

Jeroen Derijks
David Burger
Wouter Bult &
Nicole Hunfeld
Jacqueline Bos

Rianne Zaal
Allen

Plaats 
Heerlen

Den Bosch
Nijmegen
Groningen

Nijmegen

Rotterdam
De Meern

Datum 
19 september 2019

30 oktober 2019
6 december 2019
14 januari 2020

13 februari 2020

24 maart 2020
15 september 2020

Locatie
Zuyderland

JBZ
Radboudumc
UMCG

CWZ

Erasmus MC
Bureau NVZA

Onderwerp
In gesprek met de patiënt en zorg buiten de 
muren van het ziekenhuis
Zorg van morgen – werken vanuit de mens
HIV therapie en Patiëntgebonden onderzoek
Rol ziekenhuisapotheker op de IC

Risicopredictie in de klinische praktijk en  
educatie van de voorschrijver
Ziekenhuisbreed Behandelaarschap
Terugkomdag

Criteria voor deelname
Om deel te kunnen nemen aan de Masterclass moet je: 
•  Een aantoonbare bijdrage hebben geleverd aan ontwikkelingen/activiteiten die in de praktijk zinvol zijn voor 
 de ontwikkeling van behandelaarschap en dat in de toekomst ook willen doen;  
•  Leer- en ontwikkelvragen hebben over behandelaarschap in de praktijk;  
•  Communicatief en sociaal vaardig zijn;
•  Een aanbeveling hebben van de vakgroep.

Kosten en accreditatie
De kosten voor deze Masterclass bedragen 2500 euro (excl. btw) voor 6 cursusdagen op locatie en een cursus-
dag in de Meern. Koffie, thee, lunch en readers zijn bij de prijs inbegrepen. Accreditatie wordt aangevraagd bij 
KNMP en NVZA. In 2017 is het programma geaccrediteerd voor 20 punten. Dat is het maximale aantal punten 
voor een samengestelde cursus.

Ben je na het lezen hiervan enthousiast geworden? Schrijf je dan nu in!

Hoe kun je je aanmelden? 
Om de Masterclass te kunnen volgen moet je een aanbeveling hebben van de vakgroep en zelf een motivatiebrief 
schrijven. De informatie over de Masterclass wordt ook verstuurd naar gevestigde apothekers in verband met 
deze aanbeveling. Je dient zelf kenbaar te maken bij de vakgroep dat je de Masterclass wilt volgen.  

De aanbeveling en een motivatiebrief met je aanmelding stuur je uiterlijk 15 juli via de mail naar  
beleidsmedeweker@nvza.nl  

In deze motivatiebrief moet in ieder geval staan:  
• Waarom ben jij geschikt voor de Masterclass?
• Waarom wil je dit doen?
• Wat wil je ontwikkelen? Welke leer- en ontwikkelvragen heb je? 
• De doelen die je hebt t.a.v. de drie domeinen: direct patiëntencontact, inbedding organisatie (stake- 
 holders) en patiëntgebonden onderzoek.

Omdat maar een beperkt aantal deelnemers geplaatst kan worden zullen de aanmeldingen door de selectie- 
commissie worden beoordeeld op basis van brief en aanbeveling én een optimale samenstelling van de groep 
(spreiding centra/capaciteit voor vernieuwing).

•  Ben jij bereid om van en met andere groepsleden/Masters te leren?
• Durf jij naar buiten te treden en kun jij je verhaal vertellen?
•  Wil je een ambassadeursrol voor behandelaarschap vervullen en heb je 
 een beeld van hoe je dat binnen je eigen organisatie gaat vormgeven?
• Straal je enthousiasme uit en heb je een brede blik?

Dan past de Masterclass Behandelaarschap bij jou!

Masterclass data


