
Apothekersassistenten zijn hét gezicht van de apotheek. Ze staan pa7ënten te woord 
en zijn vaak het aanspreekpunt van zorginstellingen, huisartsprak7jken en 
prak7jkondersteuners. Heb jij het gevoel dat jouw assistenten meer zichtbaar mogen 
zijn? Dat ze meer mogen doorvragen om bijwerkingen en medica7e-gerelateerde 
problemen in beeld te krijgen? 
En dat ze zich meer bewust mogen zijn van hun signalerende func7e en dus niet zijn 
aangenomen om enkel ‘doosjes te schuiven’? 

KennisConnect hee, een serie van 2 trainingen ontwikkelt om assistenten handva7en 
te geven onzichtbare, maar belangrijke medica<e-gerelateerde problemen van 
pa<ënten in beeld te krijgen.  Dit zal leiden tot het ini<ëren van interven<es en 
uiteindelijk tot een verhoging van de pa<ëntveiligheid. 

Maar hoe krijg je pa<ënten aan het praten? Ons antwoord: allereerst door zelf meer te 
weten over problemen waar pa<ënten (soms onbewust) mee worstelen en tenslo7e in 
gesprek te gaan met de pa<ënt.  

Onze werkwijze 

KennisConnect vindt het belangrijk dat de theorie direct toepasbaar is in de prak<jk. 
Daarom is de training opgedeeld in een theoriegedeelte en prak<jkgedeelte. Het 
theoriegedeelte omvat korte en informa<eve filmpjes die in onze online leeromgeving 
staan. In het interac<eve prak-jkgedeelte oefenen we met casuïs<ek en 
gesprekstechnieken. Dit gebeurt fysiek in de apotheek of achter de computer via een 
Teams-mee<ng. Net waar jij of jouw team behoe,e aan hee,. 

Prak7sch  

Deze 2 trainingen zorgen voor meer kennis op de werkvloer maar s<muleren  
apothekersassistenten ook het geleerde toe te passen in de prak<jk. De opbouw voor 
elke training is gelijk, de inhoud natuurlijk niet. De trainingen kunnen los aangekocht 
worden of in serie. 

Zichtbaar in beeld 
Voor de onzichtbare klachten van de patiënt 



 

Training 1 Slikproblemen 

In Nederland lijdt ongeveer 23% van de ouderen aan dysfagie, in de 
volksmond ook wel slikproblemen. Het is een onderschat probleem en 
slikproblemen worden niet al<jd herkend. Samenwerking tussen 
verzorging, verpleging, arts en apotheek is noodzakelijk om pa<ënten zo 
goed mogelijk te begeleiden en zorg te geven.  

Geneesmiddelen werken op veel verschillende manieren. Het is bekend 
dat geneesmiddelen met gereguleerde afgi,e niet fijngemalen mogen 
worden. Wat betekenen de verschillende soorten gereguleerde 
afgi,esystemen in geneesmiddelen? En hoe ga je daarmee om bij 
slikproblemen?  

Deze training heeL als doel de apothekersassistent meer inzicht te 
geven in de gevolgen van slikproblemen, hoe gereguleerde 
afgiLesystemen in geneesmiddelen werken en hoe zij de pa7ënt 
kunnen ondersteunen. Ook het adviseren bij het fijnmalen van 
medica7e voor de verpleging komt aan bod. 

Na de training weet je: 

• de oorzaken en gevolgen van slikproblemen. 

• de verschillende toedieningsvormen en gereguleerde 
afgi,esystemen in geneesmiddelen. 

• de risico’s voor de pa<ënt bij het malen, fijnkauwen of breken van 
table7en en openmaken van capsules. 

En ben je in staat om: 

• advies te geven rondom het innemen van medica<e bij 
slikproblemen 

• KNMP kennisbank te raadplegen 

• risicopa<enten te selecteren die mogelijk worstelen met 
slikproblemen. 

• het gesprek aan te gaan met de pa<ënt of verpleegkundigen over 
slikproblemen. 



 

Training 2 Valpreven7e 

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij 
ouderen. De spoedeisende hulp krijgt jaarlijks vele ouderen met letsel 
door valincidenten. Een valincident hee, grote impact op de pa<ënt. Zo 
kan het de zelfredzaamheid verlagen en daarmee grote invloed hebben 
op de kwaliteit van leven. Mul<disciplinaire samenwerking van het 
valpreven<eprogrpamma is essen<eel om pa<ënten zo goed mogelijk te 
begeleiden en zorg te geven.  

Medica<egebruik blijkt een van de der<en factoren op een verhoogd 
valrisico. Apothekersassistenten kunnen het valrisico bij hun oudere 
pa<ënten effec<ef verminderen door ac<ef te handelen.  

Deze training heeL als doel de apothekersassistent meer inzicht te 
geven in de gevolgen van valincidenten, welke ziekten het risico op 
vallen verhogen en de rol van geneesmiddelen hierin.  

Na de training weet je: 

• welke ziekten het risico op vallen verhogen. 

• welke geneesmiddelen grote kans geven op vallen. 

• hoe je het botontkalkingsproces kunt vertragen. 

En ben je in staat om: 

• advies te geven rondom het innemen van medica<e bij verhoogde 
kans op vallen. 

• risicopa<enten te selecteren die mogelijk worstelen met fysieke 
instabiliteit. 

• het gesprek aan te gaan met de pa<ënt of verpleegkundigen over 
vallen.  

Wil je meer weten?  
Neem een kijkje op onze website: www.kennisconnect.nl




