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Inleiding
Deze gids bevat informatie over het nascholingsaanbod voor apotheekmedewerkers in
het voorjaar 2020. De cursussen worden georganiseerd en aangeboden door het
Groninger Apotheken Vereniging (GAV). De cursussen zijn toegankelijk voor
apotheekmedewerkers van bij de GAV aangesloten apotheken alsmede
apotheekhoudende huisartsen (AHHA) in het werkgebied van de GAV.
In de nieuwe opzet van het nascholingsprogramma worden de
hoofdonderwerpen elk 2x aangeboden om zoveel mogelijk assistenten plaats te
kunnen bieden. Daarnaast worden thema’s waarvoor in de vorige periode een
wachtlijst was nogmaals opgenomen.
ALLE cursussen starten om 19.00 uur. De meeste cursussen duren 3 uur.
Een enkele cursus kent een kortere duur: van 19.00 tot 21.30 uur (2,5 uur.)
De cursustijden staan vermeld in het cursusoverzicht op pagina 5 en op het
aanmeldingsformulier.
De cursussen worden gegeven in het pand van de GAV:
Schweitzerlaan 4 te Groningen. De locatie (vlakbij het Martini Ziekenhuis) is goed
bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar vervoer.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen parkeerterrein.
Het aanbod bevat dit voorjaar vier nieuwe cursussen:
 Farmaceutische patiëntenzorg bij patiënten met dementie
 Farmaceutische patiëntenzorg voor patiënten met depressie
 Hartfalen
 Osteoporose
Vanwege enthousiaste reacties is opnieuw geprogrammeerd de nascholing:
 Obesitas en maagverkleining
Op verzoek van enkele apothekers gaat nogmaals op herhaling de nascholing:
 Labwaarden
Om de cursussen zo efficiënt mogelijk te organiseren hanteren wij een
cursistenreglement. Lees het reglement goed door voor u zich aanmeldt.
Het volledige cursistenreglement vindt u op pagina 15 van deze gids.
De regels voor aanmelding en afmelding vindt u hieronder.
Aanmelding
Apotheekmedewerkers kunnen tot woensdag 15 januari 2020 worden ingeschreven
via het meegezonden Aanmeldingsformulier voorjaar 2020.
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Plaatsing
Uitgangspunt is iedere assistent(e) bij ten minste één cursus te plaatsen. Plaatsing
gebeurt op volgorde van binnenkomst. Ingeval van overtekening houden wij rekening
met een evenredige vertegenwoordiging van de verschillende apotheken.
Wanneer meerdere assistenten van één apotheek zich hebben aangemeld, kan het
zijn dat niet alle assistenten van deze apotheek geplaatst worden ten gunste van een
assistent(e) van een andere apotheek die zich later heeft aangemeld.
De indeling zal eind januari 2020 aan de apotheken kenbaar worden gemaakt. De
deelnemers aan een cursus die eind januari of begin februari gepland staat krijgen
tijdig bericht.
De apotheken ontvangen een lijst met de geplaatste cursisten. Assistenten die zich
voor één of meerdere cursussen hebben aangemeld kunnen aan de hand van deze
lijst zelf nagaan bij welke cursus(sen) zij zijn geplaatst.
De lijst kan worden opgehangen in de assistentenkamer of andere
gemeenschappelijke ruimte in de apotheek.
De aangemelde assistenten krijgen géén persoonlijk bericht over de plaatsing. Alleen
als er wijzigingen zijn in de cursusdatum, aanvangstijd etc. zal men hierover via e-mail
(van de apotheek) worden geïnformeerd. Ongeveer tien dagen voor aanvang van de
cursus ontvangen de apotheken een herinnering via e-mail.
Afmelding en uitschrijving
Uitschrijving vóór de sluitingsdatum van 15 januari 2020 is mogelijk door middel van
een schriftelijke afmelding per e-mail bij het secretariaat van de GAV.
Bij uitschrijving of afmelding na de sluitingsdatum van 15 januari 2020 dient de
afmelding gedaan te worden door de apotheker. De cursist of werkgever dient de
cursusgelden wel te voldoen. Het is de cursist toegestaan in overleg met het
secretariaat zelf voor een vervang(st)er te zorgen die de cursusplaats wil innemen. Dit
kan iemand zijn die op de wachtlijst staat of, als er geen wachtlijst is, iemand uit de
eigen apotheek. De vervang(st)er dient uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de
cursus bij het secretariaat van de GAV te worden aangemeld.
Bij afwezigheid zonder kennisgeving neemt het secretariaat contact op met de
werkgever.
Vragen
Voor vragen over de organisatie of de inhoud van de cursussen kunt u terecht bij het
secretariaat:
Groninger Apotheken Vereniging (GAV)
Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen
tel:
050 549 34 41 (maandag/dinsdag/donderdag van 9.00 tot 13.00 uur)
fax:
084 875 01 48
e-mail: secretariaat@gavgroningen.nl
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Overzicht cursusaanbod voorjaar 2020
nr.

cursus

1A

Osteoporose

1B

Osteoporose

2

Labwaarden

3A

docent

prijs in €
(excl. 21% BTW)
leden
nietGAV
leden

cursusduur

dag

datum (in 2020)

tijd

1 avond

woensdag

29 januari

19.00 – 21.30 u

100

150

1 avond

woensdag

5 februari

19.00 – 21.30 u

100

150

Gert van Lieshout

1 avond

dinsdag

11 februari

19.00 – 22.00 u

100

150

Hartfalen

Gert van Lieshout

1 avond

dinsdag

10 maart

19.00 – 22.00 u

100

150

3B

Hartfalen

Gert van Lieshout

1 avond

dinsdag

24 maart

19.00 – 22.00 u

100

150

4A

Obesitas en maagverkleining

1 avond

woensdag

18 maart

19.00 – 21.30 u

100

150

4B

Obesitas en maagverkleining

1 avond

woensdag

22 april

19.00 – 21.30 u

100

150

5A

FPZ voor patiënten met depressie

Edgard Weening

1 avond

donderdag 2 april

19.00 – 22.00 u

100

150

5B

FPZ voor patiënten met depressie

Edgard Weening

1 avond

donderdag 7 mei

19.00 – 22.00 u

100

150

6A

FPZ bij patiënten met dementie

Folgert Haverdings

1 avond

woensdag

8 april

19.00 – 22.00 u

100

150

6B

FPZ bij patiënten met dementie

Folgert Haverdings

1 avond

woensdag

15 april

19.00 – 22.00 u

100

150

Parisa Bahramithashvan Diepen
Parisa Bahramithashvan Diepen

Parisa Bahramithashvan Diepen
Parisa Bahramithashvan Diepen

1. Osteoporose

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen én 1 op de 7 mannen boven de 60 jaar osteoporose.
Goede zorg is voor hen belangrijk. En jij, als apothekersassistent, levert daaraan een
bijdrage.
Inhoud van de cursus
In deze cursus leer je:
 Wat osteoporose is;
 Wat de risicofactoren zijn;
 Welke preventieve zorg er vanuit de apotheek geleverd kan worden;
 Wat de rol is van vitamine D;
 Welke geneesmiddelen bij osteoporose worden voorgeschreven.
Leerdoelen
Na afloop van de cursus Osteoporose kun je cliënten:
 Bij eerste- en vervolguitgiften juist en volledig informeren over de werking en gebruik
van de verstrekte geneesmiddelen;
 Cliënten met een verhoogde kans op osteoporose herkennen en informeren over
preventieve leefregels en voeding;
 Cliënten met osteoporose adviseren over extra calcium en vitamine D gebruik.

Gastspreker
Voor deze nascholing komt een physician assistant van het Martini Ziekenhuis
praktijkvoorbeelden toelichten.

Cursusduur:

1 avond

Cursusdatum:

Cursustijden:

Deze cursus wordt twee keer gegeven.
Op beide dagen wordt dezelfde scholing gegeven.
1A) Woensdag 29 januari 2020
1B) Woensdag 5 februari 2020
19.00 – 21.30 uur

Doelgroep:

Apothekersassistenten (openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen)

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis vereist

Accreditatie:

SANA (registratienummer 313941/18.1173)
Studie-uren: 4,5
Mw. P. Bahramithash, apotheker en
Mw. L. Datema, physician assistant Martini Ziekenhuis

Docent:

Locatie:

Kantoor GAV, Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen

Kosten:

€ 100 excl. 21% BTW (leden GAV)
€ 150 excl. 21% BTW (niet-leden)
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2. Labwaarden

Steeds vaker krijg je als apothekersassistent(e) te maken met labwaarden en de interpretatie
daarvan. De apotheker is aanspreekbaar als controles of verificaties niet naar behoren
worden uitgevoerd en in het verlengde daarvan is ook de apothekersassistent
verantwoordelijk.
We nemen alle laboratoriumwaarden door die consequenties hebben voor het handelen van
de apotheek, de afgifte van geneesmiddelen als er afwijkende labwaarden bestaan of die
interessant zijn voor een apothekersassistent om kennis van te hebben.
Dit is een praktijkgerichte, interactieve cursus met casuïstiek, een plenaire bespreking
daarvan en een samenvattende diapresentatie.
Inhoud van de cursus
Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apothekersassistent komen
aan bod:
 De labwaarden die verplicht bekend moeten zijn: nierfunctie, natrium, kalium, PT-INR,
HbA1c, farmacogenetische parameters en spiegels van geneesmiddelen met kleine
therapeutische breedte (lithium, digoxine);
 Point-of-carebepaling (POC) van nierfunctie in de apotheek;
o doen bij niet-bekend zijn van een recente nierfunctie?
o doen bij iedere 70-plusser waarvan de nierfunctie in de apotheek niet
bekend is?
 Leverfunctiestoornissen en hun invloed op medicatie die door de lever wordt
afgebroken;
 Anemie en de behandeling daarvan, trombocyten;
 In het kort diverse afwijkende labwaarden voor zover van belang voor de
apothekersassistent en zijn functioneren: BSE en CRP voor de vaststelling van
infectie of inflammatie, hypoglykemie en de behandeling ervan, lipidespectrum (LDL!),
schildklierfunctiestoornissen, de betekenis van troponinebepaling voor acuut coronair
syndroom (ACS) en NT-proBNP, PSA, urinezuur en reumafactoren;
 In het kort farmacogenetica anno 2020 in de apotheekpraktijk.

Cursusduur:

1 avond

Cursusdatum:

Dinsdag 11 februari 2020

Cursustijden:

19.00 – 22.00 uur

Doelgroep:

Apothekersassistenten (openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen)

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis vereist

Accreditatie:

N.v.t.

Docent:

Dhr. Gert van Lieshout, arts

Locatie:

Kantoor GAV, Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen

Kosten:

€ 100 excl. 21% BTW (leden GAV)
€ 150 excl. 21% BTW (niet-leden)
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3. Hartfalen

Hartfalen komt in Nederland steeds vaker voor. Dit komt met name doordat er steeds meer
mensen zijn die een hartaanval of andere problemen van het hart overleven en doordat we
nog steeds ouder worden.
Voor de behandeling van hartfalen worden veel en veel verschillende geneesmiddelen
voorgeschreven die de apotheek moet afleveren. Veel geneesmiddelen voor bijna altijd
oudere, en vaak ook kwetsbare, mensen.
Inhoud van de cursus
De cursus Hartfalen voor apothekersassistenten gaat dan ook over de volgende
onderwerpen:
 Wat is er precies aan de hand in het hart bij hartfalen?
 Welke gevolgen heeft hartfalen voor de conditie en het welbevinden van deze
patiënten?
 Welk effecten hebben al die medicijnen die voor hartfalen worden
voorgeschreven?
 Wat moet je als apothekersassistent weten over hartfalen en de medicatie om
vragen van patiënten te kunnen beantwoorden en patiënten goed te kunnen
begeleiden?
Leerdoelen
Na deze cursus heb je:
 Noodzakelijke kennis over hartfalen en de medicatie;
Na deze cursus kun je:
 Vragen van patiënten met hartfalen beantwoorden;
 Patiënten met hartfalen goed begeleiden.

Cursusduur:

1 avond

Cursusdatum:

Cursustijden:

Deze cursus wordt twee keer gegeven.
Op beide dagen wordt dezelfde scholing gegeven.
3A) Dinsdag 10 maart 2020
3B) Dinsdag 24 maart 2020
19.00 – 22.00 uur

Doelgroep:

Apothekersassistenten (openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen)

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis vereist

Accreditatie:
Docent:

Aangevraagd.
Studie-uren: 3
Dhr. Gert van Lieshout, arts

Locatie:

Kantoor GAV, Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen

Kosten:

€ 100 excl. 21% BTW (leden GAV)
€ 150 excl. 21% BTW (niet-leden)
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4. Obesitas en maagverkleining

De WHO spreekt van een "enorme crisis" in Europa. Zo verwacht de WHO dat in 2030
vrijwel in alle landen van Europa het aantal volwassenen dat lijdt aan obesitas of overgewicht
aanzienlijk is toegenomen. In Nederland heeft de helft (50,3%) van de Nederlanders van 20
jaar en ouder overgewicht. In totaal heeft 13,7% van de Nederlanders obesitas (deze cijfers
zijn gebaseerd op zelfrapportage van lengte en gewicht). Obesitas verhoogt het risico op
hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker.
In de apotheek krijg je steeds vaker te maken met cliënten met overwicht en obesitas en met
cliënten met een maagverkleining; meestal gaat het dan om een aanpasbare maagband, een
gastric bypass of een sleeve gastrecomie. Cliënten die een maagverkleinende operatie
hebben ondergaan (bariatrische chirurgie) vragen specifieke aandacht van de
apothekersassistent. De manier waarop het lichaam medicatie verwerkt, verandert namelijk.
Bovendien moet een cliënt na een bariatrische ingreep chronisch extra vitaminen en
mineralen gebruiken. Daarbij kun jij als apothekersassistent een belangrijke adviserende rol
spelen.
Inhoud van de cursus
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 Overgewicht en obesitas;
 De behandeling van obesitas;
 Zelfzorgmiddelen en dieetmiddelen;
 Medicatie na een bariatrische ingreep;
 Dienstverlening vanuit de apotheek.
Leerdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
 Servicegerichte en attente dienstverlening bieden aan cliënten met obesitas;
 Cliënten met zelfzorgvragen rond afvallen en diëten op een deskundige manier
voorlichten;
 Passende voorlichting geven bij de uitgifte van medicatie die invloed kan hebben op
het gewicht;
 Passende medicatiebewaking uitvoeren bij cliënten die een maagverkleining hebben
gehad;
 Op een deskundige wijze de uitgifte afhandelen van vitaminen en mineralen aan
cliënten die een maagverkleining hebben gehad.
Gastsprekers
Voor deze nascholing komt een verpleegkundig specialist of physician assistant van het
Centrum Obesitas Noord-Nederland praktijkvoorbeelden toelichten. Daarnaast hebben wij
een ervaringsdeskundige, die een maagverkleining heeft gehad, uitgenodigd.
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4. Obesitas en maagverkleining - vervolg

Cursusduur:

1 avond

Cursusdatum:

Cursustijden:

Deze cursus wordt twee keer gegeven.
Op beide dagen wordt dezelfde scholing gegeven.
4A) Woensdag 18 maart 2020
4B) Woensdag 22 april 2020
19.00 – 21.30 uur

Doelgroep:

Apothekersassistenten (openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen)

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis vereist

Accreditatie:
Docent:

SANA (registratienummer 348789/19.1249)
Studie-uren: 4,5
Mw. P. Bahramithash, apotheker i.s.m. gastsprekers

Locatie:

Kantoor GAV, Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen

Kosten:

€ 100 excl. 21% BTW (leden GAV)
€ 150 excl. 21% BTW (niet-leden)
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5. Farmaceutische patiëntenzorg voor patiënten met depressie

Farmaceutische Patiëntenzorg voor patiënten met een depressie is, net als voor andere
aandoeningen, noodzakelijk en draagt bij aan verbetering van de therapie. Wat hebben we
daar bij nodig? Hoe komen we aan de juiste informatie? Meer dan een miljoen mensen
slikken antidepressiva, maar dat is niet alleen ter behandeling van een depressie, ook voor
bijvoorbeeld angst- of slaapstoornissen.
Apothekers hebben een heel andere rol gekregen en dit proces is nog niet beëindigd.
Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ) ontwikkelt zich van productgericht via product- plus
therapiegericht naar product- plus therapie- plus patiëntgericht. Het productgerichte werk
wordt steeds meer geautomatiseerd, waardoor er ruimte komt voor een betere
patiëntenbegeleiding.

Inhoud van de cursus
De volgende onderwerpen worden behandeld:
 Wat is Farmaceutische Patiëntenzorg;
 Depressie: oorzaak en gevolg;
 Doel en werking antidepressiva;
 Gebruik van antidepressiva en rol van de apotheek;
 Uitgifte- en controlegesprekken;
 Casuïstiek
Leerdoelen
 Deze cursus is bedoeld om apothekersassistenten kennis te laten maken met een
gestructureerde begeleiding van depressieve patiënten. Wat kan je er als
apothekersassistent aan bijdragen?
 Afstemming van de begeleidingsgesprekken (uitgiftegesprekken) voor een
“moeilijkere” groep patiënten; welke informatie hebben antidepressiva gebruikers
nodig? Zitten ze daar wel op te wachten?
 De rol van de apotheken bij het afbouwen van antidepressiva (volgens het
Multidisciplinaire document afbouwen SSRI’s.
De cursus is interactief en afgestemd op de praktijk.
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5. Farmaceutische patiëntenzorg voor patiënten met depressie - vervolg

Cursusduur:

1 avond

Cursusdatum:

Cursustijden:

Deze cursus wordt twee keer gegeven.
Op beide dagen wordt dezelfde scholing gegeven.
5A) Donderdag 2 april 2020
5B) Donderdag 7 mei 2020
19.00 –22.00 uur

Doelgroep:

Apothekersassistenten (openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen)

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis vereist

Accreditatie:
Docent:

SANA (registratienummer 365650/19.1286)
Studie-uren: 3
Dhr. E.C. Weening, docent-apotheker Rijksuniversiteit Groningen

Locatie:

Kantoor GAV, Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen

Kosten:

€ 100 excl. 21% BTW (leden GAV)
€ 150 excl. 21% BTW (niet-leden)
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6. Farmaceutische patiëntenzorg bij patiënten met dementie

Naar schatting zijn er momenteel in Nederland tussen de 254.000 en 270.000 mensen met
dementie. Van hen is vijf tot tien procent jonger dan 65 jaar. Door de vergrijzing zal het
aantal mensen met dementie tussen 2015 en 2040 mogelijk verdubbelen. De overheid
investeert in goede dementiezorg, met als uitgangspunt dat mensen met dementie zo lang
mogelijk thuis blijven wonen.
De laagdrempeligheid van de apotheek, het vertrouwen dat de apotheek krijgt van de
patiënten en de mogelijkheid tot samenwerking met andere zorgverleners maken dat de
apotheek een onmiskenbare rol te vervullen heeft voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers.
Op dit moment is er nog geen medicamenteuze therapie die het beloop van dementie echt
gunstig kan beïnvloeden. Wel zijn er enkele middelen die bij een deel van de patiënten
verdere verslechtering kunnen tegengaan of een kleine verbetering kunnen teweegbrengen,
en zijn bepaalde complicaties van dementie medicamenteus te behandelen.
Programma
 Korte Quiz (klassikaal)
 Wat is dementie?
 Kenmerkende symptomen dementie
 Risicofactoren en preventie
 De meest voorkomende vormen (beschrijving)
 Fasen in dementie
 Diagnosetraject
 Medicatie
 Neuro psychiatrische problemen en behandeling
 Rol en taken van de apotheek bij dementiezorg
 Uitwerken casus
Leerdoelen
 Deze cursus is bedoeld om apothekersassistenten kennis te laten maken met een
gestructureerde begeleiding van patiënten met dementie
 Na afronding van deze cursus heb je kennis wat dementie in zijn belangrijkste
vormen is en weet je welke signalen kunnen wijzen op dementie en weet je wat je
moet doen als je deze signalen waarneemt. Je kan patiënten, familieleden en
mantelzorgers begeleiden en voorlichten over de ziekte, de kenmerken en
symptomen en over het gebruik, de werking en bijwerkingen van de medicijnen die
een grote rol spelen bij de behandeling van dementie.
 Ook leer je na te denken hoe je mantelzorgers verder kan ondersteunen.
De cursus is interactief en afgestemd op de praktijk.

Nascholing apotheekmedewerkers voorjaar 2020
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6. Farmaceutische patiëntenzorg bij patiënten met dementie – vervolg

Cursusduur:

1 avond

Cursusdatum:

Cursustijden:

Deze cursus wordt twee keer gegeven.
Op beide dagen wordt dezelfde scholing gegeven.
6A) Woensdag 8 april 2020
6B) Woensdag 15 april 2020
19.00 – 22.00 uur

Doelgroep:

Apothekersassistenten (openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen)

Voorkennis:

Geen specifieke voorkennis vereist

Accreditatie:
Docent:

SANA (registratienummer 377569/19.1319)
Studie-uren: 3
Dhr. Folgert Haverdings, apotheker

Locatie:

Kantoor GAV, Schweitzerlaan 4, 9728 NP Groningen

Kosten:

€ 100 excl. 21% BTW (leden GAV)
€ 150 excl. 21% BTW (niet-leden)
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Cursistenreglement nascholing apotheekmedewerkers

Elke cursist die zich aanmeldt wordt geacht op de hoogte te zijn van het cursistenreglement en
akkoord te gaan met de voorwaarden die in het reglement zijn opgenomen.
Artikel 1: Definities
1.1

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
GAV:

de Groninger Apotheken Vereniging

bestuur:

het bestuur van de GAV

cursus:

een nascholingscursus of training georganiseerd onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur

certificaat:

een op naam van de cursist gesteld certificaat, verstrekt door het bestuur

Artikel 2: Doel
2.1

De cursus heeft tot doel de cursist in staat te stellen zijn/haar deskundigheid aan te
vullen, te vergroten, te verdiepen dan wel aan te passen.

Artikel 3: Toelating
3.1

Tot de cursus worden toegelaten zij, die werkzaam zijn als apotheekmedewerker in een
openbare apotheek of ziekenhuisapotheek die lid is van de GAV of bij een apotheekhoudende
huisarts in het kernwerkgebied van de GAV.

3.2

Anderen dan genoemd in 3.1. kunnen onder nader te bepalen voorwaarden en na
goedkeuring van de GAV, worden toegelaten tot de cursus.

Artikel 4: Inschrijving
4.1

De cursist dient zich schriftelijk aan te melden voor een cursus binnen de gestelde
inschrijvingstermijn.

4.2

Plaatsing geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst van de inschrijving. De
sluitingsdatum van inschrijving staat vermeld op het aanmeldingsformulier. Een uitzondering
op de inschrijfregel wordt gemaakt in het geval dat een cursus overtekend is en meerdere
cursisten van een zelfde apotheek zich voor de cursus hebben aangemeld. In dit geval kan
het voorkomen dat een cursist van een andere apotheek, die zich weliswaar later heeft
ingeschreven, toch voorrang krijgt.

4.3

Voor aanvang van de cursus ontvangt de apotheek een lijst met de indeling van de geplaatste
cursisten. Assistenten die zich voor één of meerdere cursussen hebben aangemeld kunnen
aan de hand van deze lijst zelf nagaan of zij zijn geplaatst.

4.4

De factuur voor de cursuskosten wordt standaard naar de werkgever gestuurd. Wanneer de
factuur niet door de werkgever, maar door de cursist zelf moet wordt voldaan, dient dit in de
eigen apotheek geregeld te worden.

4.5

Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmelding de cursus niet te
laten doorgaan.
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Artikel 5: Uitschrijving
5.1

De cursist wordt uitgeschreven na schriftelijke afmelding bij het secretariaat van de GAV.
Uitschrijving is alleen mogelijk vóór de op het aanmeldingsformulier aangegeven
sluitingsdatum van inschrijving.

5.2

Wanneer na de sluitingsdatum de cursist toch verhinderd is om de cursus te volgen,
dient de afmelding te worden gedaan door de werkgever. De cursist of werkgever dient de
cursusgelden wel te voldoen. Alleen wanneer er sprake is van een situatie van overmacht, te
beoordelen door het bestuur, kan worden besloten het cursusgeld niet in rekening te brengen.

5.3

Het is de cursist wel toegestaan zelf voor een vervang(st)er te zorgen, die de cursusplaats wil
innemen. De vervang(st)er dient uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus bij het
secretariaat van de GAV te worden aangemeld.

Artikel 6: Presentie
6.1

Cursisten, die alle avonden actief aan de cursus hebben deelgenomen en die de eventuele
toets en/of huiswerkopdrachten met voldoende resultaat hebben afgelegd, ontvangen een
certificaat.

6.2

Wanneer een cursist één of meerdere cursusavonden heeft gemist, wordt er geen toets
afgenomen bij deze cursist en ontvangt deze cursist geen certificaat.

6.3

Alleen wanneer er sprake is van een situatie van overmacht, te beoordelen door docent en/of
bestuur, kan een huiswerkopdracht een gemiste avond vervangen en kan een toets in de
apotheek worden gemaakt. Dit zal echter alleen in uitzonderingssituaties worden toegestaan
en als er geen andere mogelijkheid is om de toets opnieuw te maken doordat de cursus niet
meer wordt gegeven in de regio Groningen. De vervangende toets dient altijd naar het
secretariaat van de GAV te worden gestuurd.

Artikel 7: Examenreglement
7.1

De docent bepaalt of de toets voldoende of onvoldoende is gemaakt. De docent zal de
cursisten informeren over het behaalde resultaat.

7.2

Als de cursist het niet eens is met de beoordeling van de toets, kan de cursist na overleg met
de docent in beroep gaan bij het bestuur. Het bestuur zal zorgdragen voor een hernieuwde
beoordeling door een andere, door het bestuur aan te wijzen, deskundige.

7.3

Herbeoordeling vindt plaats binnen twee maanden na de eerste beoordeling.

7.4

Indien na herbeoordeling een voldoende wordt verkregen wordt het certificaat alsnog
verstrekt.

7.5

Indien na herbeoordeling weer een onvoldoende resultaat wordt vastgesteld, moet de cursus
opnieuw gevolgd worden.

7.6

Indien de kandidaat het niet eens blijft met de beoordeling, staat beroep open bij de
burgerlijke rechter.

Artikel 8: Slotbepalingen
8.1

In uitzonderlijke gevallen kan een cursusavond verzet worden naar een andere datum of
andere locatie. De docent beslist hierover in overleg met het bestuur.

8.2

8.3

In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.
Het bestuur is gerechtigd in bijzondere gevallen af te wijken van de in dit reglement gegeven
regels, ten gunste van de cursist.
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Routebeschrijving Groninger Apotheken Vereniging
Adres:
Kantoor Groninger Apotheken Vereniging:
Schweitzerlaan 4
9728 NP GRONINGEN

Parkeren
Parkeren is ’s avonds mogelijk op het eigen parkeerterrein van het pand van de
Groninger Apotheken Vereniging (gratis). Slagboom gaat omhoog na druk op de bel.
De gastvrouw zal de slagboom voor de eerste auto omhoog doen. (Er is hiervoor een
knop in de hal.)
De eerste deelnemer blijft BINNEN wachten op de volgende auto en opent de
slagboom met de knop, de tweede aanbeller wacht op de volgende, et cetera.

Route met de auto
Uit de richting Hoogezand:
Na het Julianaplein neemt u afslag 36a, richting Martini Ziekenhuis, vanaf de rotonde komt u
op de Laan Corpus den Hoorn. Bij de eerste afslag gaat u rechtsaf en rijdt dan op de Van
Swietenlaan. Na 500 meter rechtsaf de Schweitzerlaan in: aan uw linkerhand ligt het pand
van de Groninger Apotheken Vereniging.
Uit de richting Assen:
Vanaf de A28 neemt u afslag 39, Groningen Zuid, daar gaat u linksaf richting Laan Corpus
den Hoorn. Bij de kruising met de Paterswoldseweg gaat u rechtdoor, neem na 650m de
afslag op de rotonde naar de Van Swietenlaan. Na 500 meter rechtsaf de Schweitzerlaan in:
aan uw linkerhand ligt het pand van de Groninger Apotheken Vereniging.
Vanaf westelijke richting/ringweg:
U neemt afslag 36a richting Martini Ziekenhuis. Vanaf de rotonde komt u op de Laan Corpus
den Hoorn. Bij de eerste afslag gaat u rechtsaf en rijdt dan op de Van Swietenlaan. Na 500
meter rechtsaf de Schweitzerlaan in: aan uw linkerhand ligt het pand van de Groninger
Apotheken Vereniging.

Route met de trein/bus
Neem lijn 10 of lijn 9 van het Hoofdstation richting Hoornse Meer tot aan de 2e halte 'Van
Swietenlaan (Martini Ziekenhuis). Als u daar uitstapt is het ongeveer 150 meter lopen
rechtdoor en dan rechtsaf de Schweitzerlaan in: aan uw linkerhand ligt het pand van de
Groninger Apotheken Vereniging.
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