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Optima Farma
Voorjaarscongres
Ontwikkel jezelf | Blijf bij op je vakgebied
Volg lezingen en workshops | Ontmoet andere collega’s
Ga in gesprek met de aanwezige (farmaceutische) bedrijven,
scholingsaanbieders en beroepsverenigingen

Zaterdag 13 april 2019

Programma*
08.45 - 09.45 uur

Inloop en registratie, koffie/thee

09.45 - 10.15 uur

Opening door de voorzitter & Apotheekteam van de toekomst

10.15 - 11.15 uur

Plenaire lezing

11.15 - 11.45 uur

Koffie/theepauze en bezoek expositie/stands

11.45 - 12.45 uur

Workshopronde 1

12.45 - 13.45 uur

LUNCH en bezoek expositie/stand

13.45 - 14.45 uur

Workshopronde 2

14.45 - 15.15 uur

Koffie/theepauze en bezoek expositie/stands

15.15 - 16.15 uur

Plenaire Lezing

16.15 - 16.45 uur

Samenvatting en afsluiting door de voorzitter

16.45 - 17.00 uur

Einde en borrel

*Het programma is onder voorbehoud van (kleine) wijzigingen

INHOUD van het programma
Plenaire Lezingen
Ochtend: Begeleiding in de apotheek voor patiënten met morbide obesitas en bariatrie
Middag: Drukdrukdruk, Hoe vind je een goede balans tussen werk en prive?
Workshops Apothekersassistenten
Apothekersassistenten kunnen in de ochtend en middag 1 workshop kiezen:
1. Reumatologie
2. Ontwikkelingen in de diabetische (farmaceutische) zorg
3. Grip op je werk (Intervisie)
4. Antistolling
5. Wondzorg
6. Stress op je werk, wat kan je eraan doen?
7. Oncologie
Workshops Farmaceutisch consulenten, Farmaceutisch managers,
Farmakundigen
De HBO’ers worden automatisch bij de hbo workshops ingedeeld
1. Masterclass Diabetes
2. Hoe profileer ik mij als farmaceutisch zorgprofessional?
Expositie (farmaceutische) bedrijven
In de pauzes en tijdens de lunch kan men in Salon Claire de diverse (niet) farmaceutische
bedrijven, scholingsaanbieders e.d. bezoeken.
Voor de meest recente informatie over de standhouders kan je terecht op onze congres
website.
GRATIS CV (Curriculum Vitae) Check
Je krijgt hulp en handige tips om je CV (Curriculum Vitae) weer helemaal up-to-date te
maken. Handig als je bezig met solliciteren.
Wat moet je meenemen? CV op papier of digitaal.
GRATIS Diploma waarmerken voor inschrijving Kwaliteitsregister(KABIZ)
Apothekersassistenten en/of farmaceutisch consulenten kunnen hun diploma, kosteloos,
laten waarmerken voor hun inschrijving bij het kwaliteitsregister.
Wat moet je meenemen? Origineel diploma, kopie diploma en ID bewijs.

Algemene Informatie
Locatie
Reehorst te Ede | Bennekomseweg 24 | 6717 LM | Ede
Auto
De ReeHorst ligt in Ede, centraal in Nederland. Op slechts 250 meter afstand van treinstation
Ede-Wageningen en op 5 minuten rijden vanaf de A12 en de A30. Ons terrein biedt 700
parkeerplaatsen. De kosten zijn € 7,- per dag.
Openbaar vervoer
Vanaf station Ede-Wageningen loopt u in enkele minuten naar de ReeHorst: Loop het perron
af en neem uitgang zuidzijde (linksaf onderaan de trap) en wandel rechtdoor, u treft de
ReeHorst aan uw rechterzijde.
Kosten
Optima Farma leden € 100 & Niet-leden € 150
Combiticket (lidmaatschap 2019 + toegang congres) € 155
Vroegboekkorting
Bij voorinschrijving (tot 15 januari 2019) ontvang je een korting van € 10
Accreditatie
Accreditatie is voor 5 punten aangevraagd bij KABIZ voor apothekersassistenten en
farmaceutisch consulenten
Informatie
De meest recente informatie over het programma, de lezingen, workshops en sprekers kan je
vinden op onze congreswebsite congressen.optimafarma.nl
Aanmelden
Aanmelding voor het congres en de workshops gaat via de webshop te vinden op onze
website www.optimafarma.nl
Congres APP
Deelnemers ontvangen ongeveer 14 dagen voor aanvang van het congres een toegangscode
voor de congres APP met daarin je toegangsbewijs, je persoonlijke programma, plattegrond
en alle andere relevante informatie.
VRAGEN
Vragen over het congres? Mail naar congres@optimafarma.nl
Vragen over je lidmaatschap? Mail naar leden@optimafarma.nl
Vragen over de beroepsvereniging? secretariaat@optimafarma.nl
Of bel: 06-57 96 72 13 (bereikbaar op maandag en woensdagochtend van 9.00-12.30 uur)
Volg ons ook op:

