
Efficiëntie- en tijdswinst boeken 

in je apotheek? 

Geneesmiddelen verstrekken aan je patiënten, de stock beheren, bereidingen maken, medicatieschema’s updaten, je 

personeelsadministratie in orde brengen, afspraken maken binnen je team: als apotheker ben je zoveel meer dan enkel 

de ‘geneesmiddelenexpert’ waarvoor je bent opgeleid.  

Bij het managen van al die taken zijn efficiëntie- en tijdswinst dan ook onontbeerlijk. Daarom organiseren wij een oplei-

ding ‘time- en lean management in de apotheek’.  

Bij timemanagement ligt de focus op het optimaal gebruik maken van tijd; met lean management tracht men vooral 

efficiëntiewinsten te boeken. De grote vraag is echter hoe je deze managementtechnieken in de apotheekpraktijk kan 

toepassen. Aan de hand van casussen uit de apotheek leggen we je de verschillende begrippen uit. We bieden je daar-

naast ook handige en bruikbare tools die je meteen tijds– en efficiëntiewinst kunnen opleveren in je apotheek.  

We werken samen met Kerteza, een professioneel bureau dat advies verleent bij managementprocessen met bijzonder 

veel kennis van organisaties in de gezondheidszorg. Bovendien hebben ze ervaring opgedaan in onze sector gedurende 

enkele gerichte apotheekbezoeken.  

PROGRAMMA 
 
Donderdag 17 oktober (20u-22u)      Lean management in de apotheek  
 Inzicht in de filosofie en de belangrijkste principes van lean management  
 De acht verspillingen in de apotheek  
 Een efficiënte apotheek met de 5S-methode 
 

Donderdag 31 oktober (20u-22u)     Time management in de apotheek  
 Methodiek om inzicht te krijgen in de eigen werkzaamheden 

 Aanleren van een methode om prioriteiten te stellen   

 Tijdsvreters leren identificeren en ermee leren omgaan in de apotheek 
 

Donderdag 14 november (20u-22u)           Als apotheker zelf aan de slag  
 Je krijgt de kans om de aangeleerde managementtechnieken toe te passen op een eigen casus  

 De casussen worden tijdens deze sessie verder toegelicht met extra tips & advies 

Locatie?  
BAF - Kon. Leopold I-straat 24 - 

3000 Leuven 
 

Prijs? 
Leden: € 200 per lid 

Niet-leden: € 300 

 

(Prijzen exclusief 21% BTW) 
Tussenkomst paritair fonds aangevraagd 

ter waarde van € 9 per uur   

Inschrijven? 

Inschrijven kan via onze websi-

te www.baf.be.  

 

Accreditering - Certificaat? 

Accreditering is aangevraagd. 

U ontvangt na afloop van de 

opleiding ook een certificaat 

van deelname van Kerteza.  

Passen deze data niet?  
Deze opleiding wordt ook  

georganiseerd bij andere be-

roepsverenigingen op de volgen-

de data :  
 6/05, 20/05 & 3/06            

@KAVA  

 19/3, 4/04 & 25/04             

@KLAV 

 5/11, 12/11 & 10/12              

@KOVAG  


