
7-3-2016

1

Docentendag 28 januari 2016

CV

• Farmacie Leiden (1986)

• Openbare apotheek tot 2000 (Enschede)

• Onderwijs en ICT tot 2010 (Almelo – Utrecht)

• Interim-apotheker 2011(Enschede)

• Pharmaline GMP Bereidingsapotheek vanaf januari 2012

- Triage (Frontoffice)

- Magistraal/Steriel 

- Steriel

• SIG (KNMP)

• Colleges Groningen/Utrecht/KNPSV
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Vroeger:

- opleiding op ROC is ongesplitst (FPZ + Bereiden)

- Bereiden is steeds meer een gespecialiseerde handeling geworden 

strengere eisen (GMP / GMPz)

- IGZ handhaaft strenger
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Huidige situatie:

- opleiding met bereiden is (te) duur

- ROC’ s moeten bezuinigen

- steeds minder apotheken bereiden

- bereiden is gespecialiseerd (ziekenhuis en grootbereiders)

- FPZ en Bereiden is niet meer te combineren (specialisatie / kwalificatie)
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Situatie in Nederland:

Wie bereiden er nog:

100 ziekenhuizen (cytostatica, steriel, groot-steriel, ad-hoc niet steriel)

X Grootbereiders (Fagron, Tiopharma, Pharmaline, Ceban, VAL)

500 apotheken (clusters, maatschappen, solisten)

Wat gaat er veranderen:

- apotheken gaan steeds minder bereiden

- grootbereiders en ziekenhuizen blijven (specialistisch) bereiden

- bereiden op maat blijft bestaan want toegevoegde waarde (IGZ)

- grootbereiden wordt in de wet opgenomen (einde van de Ciculaire IGZ)

- Europa wordt “ gelijk getrokken”  (richtlijn 2001/83)
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Huidige situatie in Twente:

- samenwerking ROC van Twente en “ afnemers”  - stages

Pharmaline:

- voorlichtingscollege aan 1e jaars over (groot)bereiden (einde 1e leerjaar)

- korte snuffelstage (3 dagen) voor belangstellende 2e jaars

- mogelijkheid voor een 10-weken stage voor 3e jaars (zelden)
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Keuzedelen:

- Bereiden en Aseptisch Handelen

- FPZ

- Transmurale Farmacie

- Ketenzorg

- Duits

- Doorstroom HBO
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Samenwerking deelnemers: betreft Keuzedeel Bereiden en Aseptische handelen

- ROC van Twente verzorgt Basisdeel (theorie en praktijk nieuwe KD)

- Keuzedeel volledig in het 3e leerjaar (480 – 720 uur)

- “ afnemers”  leveren kennis en mankracht (colleges) – GMP/GMPz 

- “ afnemers”  zorgen voor stageplekken Keuzedeel

ZGT/MST:  Radiofarmacie, TPV en Cytostatica

Pharmaline: bereiden (steriel en niet-steriel): capsules, zetpillen, cassettes, EP’s

oogdruppels (voorraad), VTGM, Microbiologie etc. 

- “ afnemers” verzorgen een onderdeel van de bijbehorende lessen
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Zorgen:

- Twente is de enige in de Noord-Oost hoek van Nederland

- wie gaat het Keuzedeel nog meer aanbieden

- regionale spreiding ? – reisafstand/ OV/huisvesting

Vragen:

- wat is de toekomst van het Bereiden?

- wat is de status van het bereiden over 10-20 jaar

Mogelijkheden:

- andere afnemers kunnen aanhaken (zkh Winterswijk, Deventer, Emmen, Hardenberg)

- specialisatiecentrum Oost-Nederland (ROC + afnemers)

10DOCENTENDAG 28 JANUARI 2016

VRAGEN ?
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Hartelijk dank

voor uw aandacht!


