
KENNIS ZORG CAFÉ OVER  
MEDICATIEVEILIGHEID 

19:00-22:00 uur 
Op 15 en 16 oktober 

Programma 
19:00 Ontvangst met koffie en thee 

19:15 Zeepkist “een kijkje in KAG” 

19:30 Workshop medicatieveilig-

heid 

21:00 Netwerken onder het genot 

Sprekers:  
Henriëtte van der Kwaak (15 oktober 2019) en Marieke van den Berk 
(16 oktober 2019). Beiden zeer ervaren in het geven van scholing. 
 
Kennis over medicijnen is belangrijk. Voor een veilig medicatieproces 
is het ook nodig om eens wat dieper in te gaan op de vraag 
hoe je tijdens je werk omgaat met de medicijnen. Hoe werkt het me-
dicatieprotocol in de praktijk? Welke onduidelijkheden heb je over 
het medicatieproces? Hoe verloopt de samenwerking met bijvoor-
beeld artsen en apotheek? Wie is eigenlijk waar verantwoordelijk 
voor? En ook: hoe ga je om met storingen tijdens de medicatieronde? 
Hoe controleer je de medicijnen en hoe teken je af, wat doe je als 
je geen toedienlijst hebt of als er wijzigingen zijn?  
 
Dit is jouw kans om je kennis over medicatieveiligheid op te halen. Na 
afloop van deze lezing ontvang je een certificaat van deelname.  

LOCATIES, DATA EN AANMELDEN  

Deelname is gratis en wij zorgen voor de inwendige mens! Ivm de organisatie en catering graag              
aanmelden via AFAS Evenementen of per e-mail:  

hr@kingarthurgroep.nl  
035-2050950 

Dinsdag 15 oktober 2019 Woensdag 16 oktober 2019 

Ontmoetingscentrum Soest 
‘t Spintje  

Kom je met de auto? Er is gratis  
parkeergelegenheid na de slagboom 

Molenstraat 8A Naarderstraat 98  

3764 TG  Soest 1211 AM Hilversum  

Bekijk voor meer informatie over 

dit onderwerp op de website van 

IVM.  

https://eenvandaag.avrotros.nl/

item/te-weinig-kennis-over-veilig-

gebruik-van-pijnstillers/ 



Het IVM is de enige neutrale organisatie die 
de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van 
het geneesmiddelengebruik verbetert. Het 
IVM doet dat door beleid en wetenschap te 
vertalen naar praktische handvatten voor  
iedereen die in de dagelijkse praktijk met  
medicijnen te maken heeft. 

Kom naar één van de 
Kennis Zorg Cafés op  

15 of 16 oktober over 
medicatieveiligheid! 

King Arthur Groep 


