
Na het uitkomen van het boek ´Van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur´ is er veel vraag 
gekomen voor een training over dit onderwerp. Soms wordt een heel apotheekteam tegelijk getraind en 
in sommige gevallen worden enkele medewerkers getraind om het vervolgens als specialist toe te passen 
of in hun eigen team over te brengen. Vandaar dat er twee inspirerende avonden worden georganiseerd.

Cursus van apothekersassistent 
naar farmaceutisch adviseur

18.00   Ontvangst met een broodje en drinken
18.15   Kennismaking deelnemers en trainer
18.30   Rondje ervaringen/stand van zaken huidige apotheek
18.45   Wat is nu precies een farmaceutisch adviseur?
19.00   Waarom een farmaceutisch adviseur?
19:30  Mogelijkheden qua toepassing vanaf eerste uitgifte tot en met chronische patiënten
20.30  Discussie over haalbaarheid (tijd, collega’s, kennis)
20.50  Hoe communiceer je deze avond met zowel apotheker als collega’s?
21.00  Afsluiting

18.00   Ontvangst met een broodje en drinken
18.15   Rondje ervaringen
18.30   Puntjes op de i qua handelen farmaceutisch adviseur
19:00   Het meten van resultaten, hoe doe je dat?
20:00   Het communiceren van de resultaten: 
  hoe zorg je ervoor dat de buitenwereld ziet wat jullie kwaliteit is?
20:45   Ruimte voor laatste vragen
21.00  Afsluiting

NB: Men hoeft geen angst te hebben voor rollenspellen, 
want dat doen we niet. Het gaat om de echte toepassing!

PROGRAMMA DAG 1

PROGRAMMA DAG 2



Voor meer informatie of aanvraag:
p.felen@apotheektotaalgroep.nl

Binnenpad 41, 8355BR Giethoorn, Nederland
+31 (0) 20 261 07 02
info@apotheektotaalgroep.nl
www.apotheektotaalgroep.nl

PRIJS €245,-

Trainer

per persoon ex btw

De training is ook te volgen voor een heel apotheekteam tegelijk in de eigen apotheek. 
Data en programma dan uiteraard in overleg. Ook is het mogelijk om persoonlijk gecoacht te worden op 
de eigen werkplek, meer informatie hierover in overleg. 

NB: Gemeenten en apothekers die potentiële deelnemers willen motiveren om te komen werken worden
van harte uitgenodigd om geïnteresseerde kandidaten te sturen. Er zal vooraf met enkele gemeenten 
contact worden opgenomen.

Meer dan 3 personen uit zelfde apotheek: 10% korting
Locatie beschikbaar gesteld: 4 deelnemers gratis

Alle deelnemers ontvangen uiteraard het boek 
‘Van apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur’

Via het aanmeldformulier op onze website

APOTHEEKTOTAALGROEP.NL

Meer informatie vooraf? Bel of mail
020- 2610702

p.felen@apotheektotaalgroep.nl

AANMELDEN/INFO

23 Jan en 09 Feb 2023  Leeuwarden
24 Jan en 13 Feb 2023  Groningen
25 Jan en 14 Feb 2023  Zwolle
30 Jan en 15 Feb 2023  Amsterdam
31 Jan en 16 Feb 2023  Den Haag
01 Feb en 22 Feb 2023  Den Bosch
02 Feb en 27 Feb 2023  Eindhoven
06 Feb en 21 Feb 2023  Utrecht

NB: Als een apotheek een goede locatie ter
beschikking stelt dan kan deze 4 deelnemers 
gratis laten deelnemen. 
(bij minimaal 10 betalende deelnemers)

DATA EN LOCATIES

Drs. Peter Felen 
Psycholoog en bedrijfskundige, schrijver van de boeken de 
apothekersassistente, bedrijfskunde voor de apotheek, van 
apothekersassistent naar farmaceutisch adviseur. Directeur van 
Apotheek Totaal Groep en de IBSP, de Internationaal Businessschool 
for Pharmacy. Hij heeft vele apothekers mogen begeleiden in binnen-
en buitenland waaronder 500 apotheken in Nederland. Zijn stijl wordt 
gekenmerkt door het geven van voorbeelden met een hoog praktisch 
gehalte gecombineerd met een snufje humor en creativiteit
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