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FACTSHEET ONLINE GENEESMIDDELENZORG IN NEDERLAND 

 
 
 

Samenvatting 

 
In deze module leer je hoe de geneesmiddelenzorg in Nederland is georganiseerd: Welke wetgeving 
is relevant? Hoe wordt de kwaliteit en de veiligheid van de farmaceutische zorg gewaarborgd? Wat is 
de rol van de apotheker en de groothandel?  
 
Zo zijn apothekers verantwoordelijk voor het verstrekken van geneesmiddelen aan patiënten, en 
daar komt heel wat bij kijken: toezien op de kwaliteit en het juiste gebruik van geneesmiddelen, 
overleg met zorgprofessionals, en de zorg voor een goed lopend logistiek proces. 
 
Tot slot besteden we aandacht aan de toekomst van geneesmiddelenzorg.  

 
Inhoud  
 

1. Over deze module 
2. Hoofdstuk 1: Inleiding geneesmiddelenzorg 
3. Hoofdstuk 2: Wetten van toepassing op het verlenen van geneesmiddelenzorg 
4. Hoofdstuk 3: Kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelenzorg 
5. Hoofdstuk 4: Organisatie van geneesmiddelenzorg 
6. Hoofdstuk 5: Taken en verantwoordelijkheden in de apotheek 
7. Hoofdstuk 6: Financiering van geneesmiddelenzorg 
8. Hoofdstuk 7: De toekomst van geneesmiddelenzorg 

- Afsluiting module 
- Bronnenlijst 
- Toets 
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Doelgroep 
 
De module is bestemd voor medewerkers in de geneesmiddelenindustrie die uit hoofde van hun 
beroep en van hun gesprekspartners (intern en extern) kennis moeten hebben van: 
 
De organisatie van de Nederlandse geneesmiddelenzorg; 
De organisatie van de distributie van geneesmiddelen; 
Vergoeding en van geneesmiddelen via de openbare apotheek; 
De toekomstvisie van de beroepsgroep op geneesmiddelenzorg: de functie van de apotheek en de 
distributie van geneesmiddelen. 

 
Tijdsduur 
 
De studiebelasting voor deze module is ongeveer 6-8 uur 

 
Leerdoelen 
 

 Weten hoe de geneesmiddelenzorg in Nederland georganiseerd is (kennis) 

 De organisatie van een apotheek begrijpen: taken en verantwoordelijkheden en het 
verdienmodel (begrip)  

 Begrijpen met welke wetgeving de apotheker te maken heeft (begrip) 

 Begrijpen hoe de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen gewaarborgd wordt (begrip) 

 Begrijp je hoe geneesmiddelen gefinancierd en vergoed worden(begrip) 

 Begrijp je welke thema's en innovaties geneesmiddelenzorg van de toekomst beïnvloeden 
(kennis) 

 

Competenties  
 

☒Kennis en Wetenschap          
 

☒ Samenwerking & Partnerschap      
 

☒ Strategie & Planning    
  

☐ Organisatiesensitiviteit     
 

☐ Ondernemerschap    
                 

☒ Maatschappelijk bewust handelen     
    

☒ Communicatie    
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