
IPSA 2023 JAARCYCLUS FARMACEUTISCH 
TECHNISCH ASSISTENT

BIJSCHOLINGSPROGRAMMA VOOR FARMACEUTISCH TECHNISCH ASSISTENTEN
6 onderwerpen • 2 hoorcolleges • 2 extra mini-webinars

dag-en avondlessen op 8 locaties 

 GEVARIEERD  KWALITEITSVOL  ONAFHANKELIJK  PRAKTIJKGERICHT

ONEINDIG
BIJLEREN

Ondersteund door alle Vlaamse en Brusselse beroepsverenigingen & universiteiten
expert-gastsprekers



VOEDINGSPROBLEMATIEK
Hoorcollege 

FARMACEUTISCH REKENEN
e-learning

Les 1: Aanpak van ondervoeding in de apotheek
Leerdoelen:
 Oorzaken en definities van ondervoeding
 Aanpassingen in et voedingspatroon
 Aanpak van ondervoeding met bijvoeding of vervangvoeding
 Invloed van ondervoeding op gebruik van geneesmiddelen

Leerdoelen:
 Herhaling van enkele hoofdbewerkingen
 Eenvoudige en complexe doseringen narekenen
 Wat wordt verstaan onder massapercentage en volumepercentage
 Hoe omrekenen van doseringen van oplossingen naar het in te nemen volume?

Les 2: Obesitas, een wereldwijd probleem
Leerdoelen:
 Mogelijke oorzaken en gevolgen van obesitas
 Hoe beïnvloedt obesitas de opname van geneesmiddelen?
 Eerste hulp bij obesitas in de apotheek
 Behandeling obesitas: supplementen en geneesmiddelen

JUISTE INNAMEMOMENTEN VAN GENEESMIDDELEN
Avondwebinar

Leerdoelen:
 Wat bepaalt het innamemoment van verschillende klasse 
geneesmiddelen (ppi, nsaid, levothyroxine,…)?

 Welke geneesmiddelen hebben een impact op slaap-waak ritme?
 Wat is de invloed van maaltijd op de inname?
 Beheer van geneesmiddelen inname bij tijdsverschillen

EERSTE HULP BIJ ZWARE BENEN
Mini webinar

Leerdoelen:
 Oorzaken van veneuze insufficiëntie
 Niet-medicamenteuze adviezen
 Nut van supplementen
 Medicamenteuze behandeling

Lesgevers:
apr. Yolande Daenen
apr. Inge Huysentruyt
apr. Yannick Parisel

Formaat:
hoorcollege overdag:  
9u00-12u00 op locatie
e-learning

Lesgever:
apr. Yannick Parisel

Formaat:
avondwebinar: 
20u00 – 22u15
e-learning

REFLUX: MAAK DE JUISTE KEUZE
Mini webinar 

Leerdoelen:
 Wat is reflux?
 Wanneer opteren we voor een bepaald anti-zuurmiddel?
 Farmaceutische zorg aan de hand van enkele casussen

Lesgever:
apr. Yannick Parisel

Formaat:
korte webinar 
middag: 12u45 – 13u45
avond: 20u00 – 21u00

Lesgever:
apr. Yannick Parisel

Formaat:
korte webinar 
middag: 12u45 – 13u45
avond: 20u00 – 21u00

Formaat:
e-learning



VOORJAAR 2023 – mini webinars

NAJAAR 2023 – avondwebinar
Thema Datum Uur Spreker

Juiste innamemomenten van 
geneesmiddelen

donderdag 30 november 2023 20u00 – 22u15
apr. Y. Parisel

dinsdag 5 december 2023 20u00 – 22u15

Locaties
Aalst Keizershof Hotel – Korte Nieuwstraat 15, 9300 Aalst 
Antwerpen KAVA – Consciencestraat 41, 2018 Antwerpen
Brugge Green Park – Chartreuseweg 20, 8200 Brugge
Geel Thomas More Kempen, Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Gent KOVAG – Nieuw adres
Hasselt KLAV – Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt
Leuven BAF – Leopold I straat 24, 3000 Leuven
Roeselare De Westvlaamse – Kwadestraat 153 bus 1, 8800 Roeselare

Uren fysieke lessen
onthaal: 8u45 – 9u00
les: 9u00– 12u00 (met eventuele pauze)

E-learning
Alle lessen (fysieke en webinars) kunnen ook als e-learning 
gevolgd worden zodra ze beschikbaar zijn. 

Thema Datum Uur Spreker

Reflux maak de juiste keuze
donderdag 16 februari 2023 20u00 – 21u00

apr. Y. Parisel
dinsdag 28 februari 2023 12u45 – 13u45

Eerste hulp bij zware benen
dinsdag 28 maart 2023 20u00 – 21u00

apr. Y. Parisel
donderdag 30 maart 2023 12u45 – 13u45

VOOR- en NAJAAR 2023 – Hoorcolleges

Locatie

Voedingsproblematiek 
Deel 1: Aanpak van  

ondervoeding in de apotheek
Uur: 9u00 – 12u00

Voedingsproblematiek 
Deel 2: Obesitas, een  
wereldwijd probleem 

Uur: 9u00 – 12u00

Spreker

Aalst dinsdag 30 mei 2023 dinsdag 26 september 2023 apr. I. Huysentruyt

Antwerpen donderdag 25 mei 2023 donderdag 28 september 2023 apr. Y. Parisel

Brugge woensdag 31 mei 2023 woensdag 27 september 2023 apr. I. Huysentruyt

Geel woensdag 24 mei 2023 woensdag 27 september 2023 apr. Y. Daenen

Gent donderdag 1 juni 2023 donderdag 5 oktober 2023 apr. Y. Parisel

Hasselt vrijdag 2 juni 2023 vrijdag 22 september 2023 apr. Y. Daenen

Leuven woensdag 7 juni 2023 woensdag 4 oktober 2023 apr. Y. Daenen

Roeselare donderdag 8 juni 2023 donderdag 21 september 2023 apr. I. Huysentruyt

Het is verplicht om u te 
registreren voor iedere 
webinar waaraan u 
wil deelnemen. Na 
afloop van de webinar 
moet u online een quiz 
en evaluatieformulier 
invullen als bevestiging 
van uw deelname.

Uren webinar
Mini webinar
middag: avond:
 onthaal: 12u35  onthaal: 19u45
 les: 12u45 - 13u45  les: 20u00 - 21u00

Avondwebinar
 onthaal: 19u45
 les: 20u00 - 22u15 (met 5 min. pauze)



 GEVARIEERD  KWALITEITSVOL  ONAFHANKELIJK  PRAKTIJKGERICHT WWW.IPSA.BE

BIJSCHOLINGSPROGRAMMA VOOR FARMACEUTISCH TECHNISCH ASSISTENTEN
6 onderwerpen • 2 hoorcolleges • 2 extra mini-webinars

dag-en avondlessen op 8 locaties 
OVER IPSA
Het Instituut voor Permanente Studie voor 
 Apothekers is een vzw met als stichtende leden: 
de Vlaamse Beroepsverenigingen van Apothekers 
(AVLVA, BAF, BAM, De Westvlaamse, KAVA, De 
Wase, KFK, KLAV, KOVAG), de Apothekersvereni-
ging van Brussel (pharmacy.brussels), de Vlaamse 
universiteiten en de vereniging der coöperatieve 
apotheken van België.

MISSIE IPSA
IPSA is het overkoepelend bijscholingsinstituut 
voor alle Vlaamse en Brusselse apothekers en 
farmaceutisch technisch assistenten. IPSA biedt 
een gevarieerd, onafhankelijk, kwaliteitsvol en 
praktijk gericht bijscholingsprogramma.
Alle lessen worden gegeven door expert- gast-
sprekers (professoren, artsen, apothekers).

INTERESSE? 
CONTACTEER IPSA
secretariaat@ipsa.be
tel 02 219 00 39

openingsuren 
09:00-12:00 
en 13:30-16:30

www.ipsa.be

Inschrijving jaarcyclus
Voor €110 krijg je van IPSA

 3 hoorcolleges als webinar of op een fysieke locatie
 handouts en/of fiches per cursus voor aanwezigen
 Op het IPSA leerplatform kan u alle hoorcolleges als 
e-learning volgen.

 1 extra e-learning
 2 mini webinars
 need-to-remember-emails naar aanwezigen met handige 
tips uit de les

 gedrukte syllabus – uitgebreide samenvattingen van alle 
lessen

 korting tot 30% bij inschrijving voor ander IPSA aanbod
 4 nieuwsbrieven
 toegang tot het lesmateriaal van de voorbije jaren 

Hoe inschrijven
Via het IPSA-leerplatform
Vanaf 18 december 2022

Praktisch
Na uw inschrijving heeft u al meteen toegang tot de lessenreeks. 
Om voldoende hand-outs, catering, parking, enz. te voorzien is 
het belangrijk dat u zich op de website van IPSA per les apart 
nog inschrijft. Dit geldt zowel voor de fysieke lessen als voor de 
webinars. 

Accreditatie 
Alle aanwezigheden of deelnames worden wel door IPSA 
geregistreerd in uw persoonlijke portfolio op www.pharfolio.be, 
maar er worden geen creditpunten voor gegeven, daar dit 
niet vereist is voor farmaceutisch technisch assistenten.

Opleidingssubsidies - Paritair Fonds
Farmaceutisch technisch assistenten, in loondienst in een 
openbare officina, kunnen beroep doen op het Paritair Fonds 
voor bijscholingen (tot €100 per jaar). Voor farmaceutisch 
technisch assistenten is een tussenkomst van €13 per gevolgd 
lesuur aangevraagd bij het Fonds PC 313. (voor IPSA en het 
Paritair Fonds telt een online afgelegde les mee als een geldige 
aanwezigheid).
De nodige documenten worden begin 2024 bezorgd.
Voor de Jaarcyclus FTA is geen subsidiëring via de KMO-
portefeuille mogelijk.

Algemene voorwaarden
 Uw aanwezigheid op de hoorcolleges wordt geregistreerd 
op basis van uw identiteitskaart.

 Het volgen van 1 hoorcollege, webinar of 1 e-learning 
impliceert uw akkoord om het inschrijvingsgeld te betalen.

 Na inschrijving kan kosteloze annulatie enkel als u geen 
gebruik maakte van het aanbod. 

 Kan een hoorcollege door omstandigheden niet doorgaan, 
zal IPSA al het mogelijke doen om die les op die locatie te 
verplaatsen naar een andere datum. Lukt dit niet, kan IPSA 
niet aansprakelijk gesteld worden en kan u de les op een 
andere locatie of als e-learning volgen.

 Enkel wanneer u uw stoeltje reserveert voor een specifieke 
datum en locatie op de website van IPSA, is uw zitplaats 
gegarandeerd. Is uw voorkeurlocatie volzet, kan u een 
andere locatie of e-learning kiezen. Bij een systematisch 
capaciteitsprobleem op een locatie, zal IPSA de nodige 
maatregelen nemen.

 Meer info over de Algemene voorwaarden en het 
Privacybeleid kan u terugvinden op www.ipsa.be

Aanbod ipsa 2023
 Jaarcyclus Apotheker
 Jaarcyclus Farmaceutisch Technisch Assistent
 Masterclass Anti-epileptica 
 Lessenreeks Medicatienazicht 
 Specialisatiecursus Orale antikankertherapie
 Specialisatiecursus De zin en onzin van fytotherapeutica


