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0473 309 224
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Zoerselsteenweg 33D
2980 ZOERSEL

º4 juni 1965
Ik ben een stressbestendige ziekenhuisapotheker met ervaring.
Ik ben op zoek naar een gevarieerde en boeiende functie met verantwoordelijkheid in een enthousiaste en
dynamische werkomgeving, waarbinnen ik zelfstandig kan functioneren, initiatief kan nemen en mijn kennis en
kwaliteiten kan gebruiken en verder ontwikkelen.

Beroepservaring
Adjunct-Ziekenhuisapotheker

AZ Turnhout campus Sint Elisabeth en campus Sint Jozef

2017-2018
•

medeverantwoordelijk voor distributie ( voorraadbeheer, stockbreuken,
formularium, controle vervaldata, UD )

•

deelnemen aan de wachtdienst.

•

Lid MFC
participeren in de werkgroep pletmedicatie en deelbaarheid van
geneesmiddelen
bereiden en controleren cytostatica

•
•

Adjunct-Ziekenhuisapotheker

AZ Klina Brasschaat

01/2015-2017
•
•
•
•
•

medeverantwoordelijk voor de distributie van geneesmiddelen en aansturen van
een ploeg aan van 8 personen.
Organiseren van de projecten klinische farmacie en begeleiden patiënten na
een knie of heupoperatie, evenals patiënten die een gastric bypass ondergaan
hebben.
Deelnemen aan de wachtdienst.
Participeren aan het project rond opvolging van het afleveren en gebruik van
verdoving .
Begeleiden van het personeel van de Mick tijdens en na de fusie en
verantwoordelijk voor de organisatie van deze campus.

Hoofd Ziekenhuisapotheker

Revalidatie en Woonzorgcentrum De Mick Brasschaat

03/2013-12/2014
•
•
•
•
•
•
•

Herorganiseren van de apotheek na pensioen hoofdapotheker.
Uitbouwen van een formularium aangepast aan de noden van het ziekenhuis.
Lean uitwerken van het distributieproces van de geneesmiddelen.
Lid van werkgroep medicatie ziekenhuis brede problemen aanpakken.
Voorzitter werkgroep ter voorbereiding JCI accreditatie.
Voorzitter MFC (Medisch Farmaceutisch Comité).
Fusie apotheken De Mick / AZ Klina.

Adjunct Ziekenhuisapotheker

Revalidatie en Woonzorgcentrum De Mick Brasschaat

2009-2013
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor de distributie
Opvolgen van het voorraadbeheer (samen met hoofdapotheker)
Lid van werkgroep medicatie ziekenhuis breed problemen aanpakken
Lid van verschillende werkgroepen ter voorbereiding van JCI accreditatie
Lid van MFC en comité voor ziekenhuishygiëne
Contactpersoon tussen verpleging en de apotheek
Verantwoordelijke voor het opvolgen van het apotheekpakket Obasi en volgen
van bijscholingen over het apotheekpakket

Vervanger Ziekenhuisapotheker

De Dennen / De Mick

2004-2009
•

Verantwoordelijk voor de distributie van de geneesmiddelen
Contactpersoon tussen verpleging en de apotheek

•
MFK Artsenbezoeker

APB

07/1998-01/2004
•

Bezoeken van huisartsen in de regio Mechelen en Antwerpen ter promotie van
magistrale bereidingen in opdracht van APB.

Verantwoordelijke Helpdesk

ICS Computers (nu Omega Soft)

1996-1998
•
•

Tussenpersoon tussen klant – apotheker en programmeur
Opleiding nieuwe klanten

Multipharma (alle regio’s)

Reizend apotheker
1992-1996

•

tijdelijke vervanging van zowel adjunct-apothekers als apothekerprovisoren. Deze vervangingen waren van korte of lange duur
(vakantie, ziekte, zwangerschapsverlof, loopbaanonderbreking,...)

•

Verantwoordelijk voor het opnemen van de taken van de apotheker-provisor
of adjunct-apotheker tijdens diens afwezigheid
Verantwoordelijk voor de continuïteit in de werking van de apotheek, zowel
inzake dienstverlening naar klanten, als inzake administratief beleid

•
Adjunct-Apotheker

Apotheek Sint Bavo Boechout

1991-1992
•
•

•

Verschaffen van informatie over geneesmiddelen en begeleiden van de
patiënten
Verantwoordelijk voor de conformiteit en de kwaliteit van specialiteiten en
bereidingen
Verschillende administratieve taken, zoals het in orde houden van het
verdovingsregister

Vaardigheden
Talenkennis
Nederlands: Moedertaal
Frans: Goed
Engels: Goed

Computer
Obasi : Goed
Infohos: Goed
Medicatiebeheer: Goed
Kennis van Microsoft Office

Competenties
Plannen en organiseren
Resultaatsgericht
Zin voor initiatief
Stressbestendig

Kwaliteiten
Gemotiveerd
Flexibel
Communicatief
Betrouwbaar

Studies en opleidingen
•
•
•

Accreditatie onlangs verlengd tot maart 2018

•

Universitair onderwijs, Master in de Ziekenhuisfarmacie (09/2011 - 09/2013)
Stage in AZ Klina Brasschaat en Sint Jozef Malle
Meesterproef Klinische Farmacie in revalidatiecentrum De Mick

•

Universitair Onderwijs, Bijzondere Licentie in de Milieukunde (1990-1991)

•

Universitair Onderwijs, Farmaceutische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen (09/1983 09/1991)

•

Hoger Secundair Onderwijs, Latijn biotechnieken - Koninklijk Atheneum Malle (1977 - 1983)

Post-Universitaire Opleidingen (VZA, Farmant e.a. )
Cursus Lean

