
   
     
Het OCMW van Aarschot staat voor een toegankelijk en klantvriendelijk, sociaal maatschappelijk 
georiënteerde organisatie met bijzondere aandacht voor de meest zwakkeren in de samenleving.  
De kerntaak bestaat erin mensen de mogelijkheid te bieden een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid. Daartoe zetten wij in op resultaatgerichte maatschappelijke hulpverlening 
enerzijds en een zorgconcept anderzijds met een kwalitatief hoogstaand aanbod van diverse 
dienstverlening aan huis en in (woon)zorgvoorzieningen (WZC Sint-Rochus, dagverzorgingscentrum de 
Poort, kortverblijf de Passant en assistentiewoningen Gesloten Hof en Orleanshof). Het Lokaal 
Dienstencentrum Orleanshof wil bovendien een ontmoetingscentrum zijn voor de Aarschotse senioren 
waar zij activiteiten van algemene, informatieve, recreatieve en vormende aard kunnen volgen. 
 
 

Oproep voor de opdracht van een  
coördinerend en adviserend apotheker (CAA)  

voor het WZC Sint-Rochus 
 

overeenkomst voor 5u prestaties per week voor de duur van 3 jaar 
 
De CAA zorgt voor de best mogelijke invulling van het medicatiebeleid en dus voor een medicatieproces 
dat “de juiste toediening van het juiste geneesmiddel aan de juiste bewoner op het juiste 
toedieningsmoment” garandeert”. 
De CAA staat voor een dynamische aanpak en is de stuwende kracht in de werking van het WZC om 
een optimaal medicatieproces te realiseren. 
De doelstellingen van deze ondersteuning zijn: 

• de verpleegkundigen opleiden en ondersteunen om nog beter met medicatie en 
medicatieproblemen om te gaan 

• het Vlaams kwaliteitsproject “afbouw psychofarmaca” inhoudelijk coördineren en het potentieel 
ervan ten volle realiseren 

• de basis leggen voor samenwerking met de huisartsen om ook breder maatschappelijk impact 
te hebben op het hoge psychofarmaca / medicatiegebruik 

 

Concrete invulling: 
• de best mogelijke samenwerking met de aanleverende apotheek bevorderen 

• het huidige verloop van het medicatieproces kritisch evalueren, verbetersuggesties doen en 
deze  samen met de hoofdverpleegkundigen en de CRA realiseren 

• het aanpakken van overmedicatie, polymedicatie, onverenigbaarheden 

• het best mogelijke beleid op vlak van pijnmedicatie, slaapmedicatie en psychofarmaca 
uitwerken en actief het project “naar minder psychofarmaca” ondersteunen 

• het opleiden van het zorgteam op vlak van medicatiekennis 

• op vraag van het departementshoofd zorg initiatieven nemen en ondersteuning bieden naar 

de thuis verblijvende ouderen in het kader van eerstelijnszones 

Basisvereisten: 
• apotheker zijn en affiniteit hebben met het medicatieproces in woonzorgcentra 

• een 5-tal uren/week aanwezig zijn in het WZC Sint-Rochus 

• de CAA-opdracht op een dynamische, positieve wijze invullen 

• samenwerken met de hoofdverpleegkundigen, de CRA en het bestuur van het WZC om een 
optimale invulling en transparante uitvoering van deze opdracht te realiseren 
 

Kandidatuur via gemotiveerde brief, gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk 
welzijn, Statiestraat 3 te 3200 Aarschot, ten laatste op vrijdag 03/04/2020. 


