Opleidingen
FarmaSel

Voorwoord
In deze brochure wordt nader in gegaan op de verschillende opleidingen die
wij middels E-learning aanbieden.
Wij bieden uw medewerkers de mogelijkheid om zich de basiskennis op het
gebied van het menselijk lichaam, farmacie en relevante wetten en regels
eigen te maken.
Wij hebben inmiddels een groot aantal tevreden klanten weten te creëren voor
de door FarmEduca gecertificeerde opleiding.
Ons team bestaat uit:
Cees van de Kraats
Sacha Goossens
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1.

Inleiding

FarmaSel is in 1994 gestart en richtte zich toen voornamelijk op de
farmaceutische industrie. Naast het werven en selecteren van artsenbezoekers
zorgde FarmaSel ervoor dat de startende artsenbezoekers de benodigde
medische en farmaceutische kennis bij gebracht kregen middels de
gecertificeerde basisopleiding.
Er is inmiddels veel veranderd. Wij hebben een bredere doelgroep en
klantenkring, wat zowel geldt voor de afdeling werving en selectie als
opleiding en trainingen. Wij beschikken over de mogelijkheid om een scala aan
trainingen online aan te bieden ontwikkeld voor verschillende functies in
verschillende branches.
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2. Basisopleiding en medisch gerelateerde
opleidingen
De basisopleiding is samengesteld om medewerkers in de Healthcare sector
algemene medische en farmaceutische kennis bij te brengen en kennis op het
gebied van wet- en regelgeving. Om te voorkomen dat tijd en geld verloren
gaat is het ook mogelijk om slechts één of meerdere modules te volgen.
Concreet bestaat de basisopleiding uit de volgende modules:
IA
IB
IC

Algemeen Medische Kennis
Algemeen Farmaceutische Kennis
Organisatie, wet-, regelgeving en ethiek

e-learning
e-learning
e-learning

Alle modules zijn FarmEduca gecertificeerd en worden regelmatig aangepast
aan de nieuwste ontwikkelingen.
In de volgende paragrafen worden de verschillende modules nader
beschreven. De algemene voorwaarden en tarieven zijn als bijlage
toegevoegd. De modules worden interactief aangeboden en kunnen daarom op
ieder gewenst tijdstip bestudeerd worden.
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2.1.1

Algemeen Medische kennis (IA)

Dit is een module die voor velen interessant is. De functie van artsenbezoeker
is al genoemd, deze module is echter ook een belangrijke aanvulling voor
medewerkers die bijvoorbeeld in de gezondheidszorg werken.
WMO ambtenaren, consulenten, medewerkers bij zorgverzekeraars of
medewerkers die op een andere manier met hun werk in aanraking komen
met medische zaken.
Onderwerpen zijn:
1)
Algemene aspecten anatomie en fysiologie
2)
Algemene pathologie
3)
Steun- en bewegingsapparaat
4)
Spijsvertering
5)
Ademhalingswegen
6)
Hart en bloedvatstelsel
7)
Lymfatisch systeem
8)
Nieren en urinewegen
9)
Voortplanting
10)
Huid en Zintuigen
11)
Neurologie en psychiatrie
12)
Endocrinologie
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De ondersteunende literatuur bestaat naar behoefte uit:
• Syllabus (wordt niet standaard geleverd)
Studiebelasting E-learning
De deelnemer dient rekening te houden met een studiebelasting van 70 uur
om de stof tot zich te nemen. De deelnemer ontvangt inlogcodes die 1 jaar
geldig zijn.
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Examen
Het examen Algemene Medische Kennis bestaat uit deelexamens en worden
dus per hoofdstuk online afgenomen.
De duur van het examen verschilt per hoofdstuk
Bij het behalen van het examen met een gemiddelde van een zeven of hoger
ontvangt de deelnemer een cijferlijst en certificaat voor de deelopleiding
Algemeen Medische Kennis
Communicatie
Vanuit het systeem kan er gemaild worden. Tevens wordt er maandelijks een
rapportage naar de deelnemer via het systeem verstuurd van de laatste
inlogdatum en de evt. behaalde cijfers van de deelexamens.
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Voorbeeldscherm Algemeen Medische kennis
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2.1.2

Algemeen Farmaceutische Kennis (IB)

De module Algemeen Farmaceutische Kennis (AFK) wordt als E-learning
programma aangeboden. Dit betekent dat de deelnemer zelf achter een
computer de stof tot zich kan nemen. Het voordeel hiervan is dat men niet
langer aan bepaalde tijdstippen, plaatsen of een minimaal aantal deelnemers
gebonden is. Tevens is het niveau van lesgeven niet meer afhankelijk van de
verschillen in voorkennis over deze onderwerpen; de deelnemer kan het eigen
leertempo bepalen.
De te
•
•
•
•
•

bestuderen onderwerpen zijn:
Farmacodynamiek
Farmacokinetiek
Farmacotherapie
Farmaceutische technologie
Ontwikkeling en onderzoek van geneesmiddelen

Het lesmateriaal
De deelnemer ontvangt de inlogcodes voor het E-learning systeem.
Additioneel kan een syllabus apart besteld worden. De opleiding is geschreven
door Dr. J.M. Koomen, apotheker/ farmacoloog en wordt regelmatig aan de
nieuwste ontwikkelingen aangepast door Dhr. R. Najak, apotheker. Tijdens het
leertraject zal FarmaSel de deelnemer desgewenst begeleiden.
Studiebelasting
De deelnemer heeft ongeveer 32 uur nodig om zich de volledige stof eigen te
maken, inclusief examentijd. De deelnemer ontvangt inlogcodes die 1 jaar
geldig zijn.
Examen
De duur van het examen bedraagt twintig minuten en kan zelfstandig worden
gemaakt op elk gewenst moment.
Bij het behalen van het examen met een zeven of hoger ontvangt de
deelnemer een cijferlijst en certificaat voor de deelopleiding Algemeen
Farmaceutische Kennis.
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Communicatie
Vanuit het systeem kan er gemaild worden. Tevens wordt er maandelijks een
rapportage naar de deelnemer via het systeem verstuurd van de laatste
inlogdatum en de evt. behaalde cijfers van de deelexamens.
Voorbeeldscherm uit de e-learning opleiding Algemeen Farmaceutische kennis
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Voorbeeldscherm uit de examenmodule Algemeen Farmaceutisch kennis
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