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 “Uw Apotheek op Orde”: een gemakkelijke oplossing voor een goede interne organisatie. 
 

Deze methode regelt de jaarplanning, taakdelegatie, afspraken borging en kwaliteit.  
Voor u op maat samengesteld. Onafhankelijk van groothandels, formules of certificeerders. 
U kunt zelf kiezen uit de volgende onderdelen: 
 
1:  www.apotheekmonitor.nl  

• Jaarplanner voor herinneringen aan medewerkers 
over de interne afspraken. 

• Eenvoudig documentenbeheer. 

• Werkafspraken en taakdelegatie overzicht. 

• Meldmodule voor geconstateerde afwijkingen, 
fouten, klachten, kansen en ideeën. 

• Alle lopende projecten in één overzicht en een  
automatische aansturing van uw projectleden. 

 

 
 

 
 

 

2: Inrichten van de Apotheekmonitor  

• Een gesprek bij u in de apotheek van 1 dagdeel. 

• Op basis daarvan wordt de Apotheekmonitor voor 
u ingericht.  

• U wordt getraind om het daarna zelf te beheren. 

• Alleen in combinatie met onderdeel 1. 
 

 

 

 
 

3: Cursus “Uw Apotheek op Orde”  

• Bij u in de apotheek; u hebt geen reiskosten. 

• Gericht op het voldoen aan de Wet BIG.  

• Gericht op het kunnen voldoen aan eisen van 
onafhankelijke HKZ certificering (niet verplicht). 

• Risico management. 

• Alleen in combinatie met onderdeel 1. 

• 4 dagdelen om een compleet nieuw HKZ-systeem 
opzetten  

 

 

• Minimaal 3 deelnemers per bijeenkomst. 
 

4: Afspraken borgen 

• We richten de Apotheekmonitor voor u in op basis van de nascholing. 

• Alleen in combinatie met onderdelen 1 en 3. 
 

 

5: Geaccrediteerde nascholing “HKZ versie 2015” (= 4 punten). 

• De nieuwe normeisen toegelicht in 1 dagdeel bij u in de apotheek. 

• We zoeken naar efficiëntievoordelen in uw apotheekprocessen. 

• Geaccrediteerd (nummer 273308) voor apothekers voor 4 punten. 

• Minstens 3 deelnemers. 
 
 

6: Overige begeleiding  

• Organisatie en begeleiding van INTERVISIEGROEPEN. (nummer 279024, 2 punten voor 
nascholing en StipCo). 

• Uitvoering interne audits, directiebeoordeling en ad hoc advisering. 

• Aanwezigheid tijdens de auditbezoeken door de certificerende instelling met advies. 

• Diverse voorbeelden en modellen voor gebruik in uw kwaliteitssysteem. 
 
 

 


