
 

 

 

Farmacie voor RP / AP 

 
1-daagse training 

De RP (Responsible Person) en de AP (Aangewezen Persoon) moeten beschikken over specialistische kennis op het gebied 

van GDP (Good Distribution Practice). Daarnaast heeft de RP ook grondige kennis nodig van de algemene farmacologische 

principes van geneesmiddelen. Deze kennis is nodig om zijn of haar taak naar behoren te kunnen invullen. Dit is van groot 

belang om op een juiste manier om te kunnen gaan met geneesmiddelen.  

 

Doelgroep 

Deze training is bedoeld voor startende RP’s met weinig of geen farmaceutische kennis.  

    

Onderwerpen/opzet 

Farmacie voor RP / AP is een interactieve training op hbo niveau. In deze training besteden we aandacht aan veel 

facetten van het geneesmiddel. Waarvoor en hoe worden geneesmiddelen gebruikt? welke verschillende soorten 

geneesmiddelen kennen we en hoe worden ze ingedeeld? welke eisen worden aan de verpakking en bijsluiter van 

een geneesmiddel gesteld en waarom? waar zijn welke geneesmiddelen verkrijgbaar? hoe werkt een geneesmiddel 

en wat zijn de risico’s wanneer geneesmiddelen worden opgeslagen of gedistribueerd? 

Na deze training beschik jij over de noodzakelijke basiskennis met betrekking tot  geneesmiddelen die van belang is 

voor het verantwoord kunnen opslaan en/of distribueren van geneesmiddelen. 

   PROGRAMMA  

Aantal deelnemers: minimaal 5 en maximaal 14  Cursustijden: 09.30 tot 17.00 (inclusief lunch) 

Cursuslocatie: Hoevelaken (trainingsruimte Pharmatech)   

 

Patiëntenzorg 
• Ziektebeelden versus behandelingen 

• Gebruik van geneesmiddelen bij behandeling - 

farmacotherapie 

• Causale versus symptomatische therapie 

 

Indeling van geneesmiddelen 
• Indeling geneesmiddelen op toepassingsgebied 

• Indeling geneesmiddelen op werking 

 

De verpakking van een geneesmiddel 

• Productbescherming 

• soorten blisterverpakking (PVC, PVDC, etc.)  
• belangrijke aspecten voor de bescherming 
• glastypen  
• etc.   

• Informatieverstrekking (bijsluiter) 

 

 

 

 

 

Opslagcondities 
• Invloed van licht 

• Invloed van vocht 

• Invloed van temperatuur 

 

Verkrijgbaarheid geneesmiddelen 
• Apotheek, drogist, vrij verkrijgbaar 

• Recept-plichtige geneesmiddelen 

 

Werking van geneesmiddelen 
• De werking van het menselijk lichaam 

• Samenstelling, toedieningsvormen en toedieningswegen van 

geneesmiddelen 

 

Risico’s met geneesmiddelen 
• Casestudie: bewustwording van de risico’s bij opslag en 

distributie van geneesmiddelen 

 

 

INSCHRIJVEN 
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