
                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

Referentie: 2022-103_BP  

Training 
 

Digitaal Recept online 

Trainer Brocacef consultant 
  
Voor wie 
 

Apothekers, farmaceutische managers en apotheekassistenten, werkzaam in een 
zelfstandige openbare apotheek die gebruik maken van Pharmacom 
  

Accreditatie 
 

Deze training is niet geaccrediteerd 

Datum en tijdstip 
 

In afstemming met de Brocacef consultant 

Wat kunt u van ons 
verwachten? 

Om ervoor te zorgen dat de training Digitaal Recept aansluit bij de huidige werkwijze  
van uw apotheek zal voorafgaand aan de training een uitgebreide intake gesprek 
plaatsvinden. De online training Digitaal Recept wordt op basis hiervan exclusief 
samengesteld voor uw team. Na afloop van de training begeleidt een Brocacef 
consultant uw team gedurende één werkdag bij het implementeren van Digitaal Recept 
in de apotheek. 
 

Kosten De kosten bedragen €1.800,00 exclusief btw.  
 

De prijs is gebaseerd op:   

 Twee keer 1 uur voorbereiding (apotheker en eventueel 1 assistente); 

 Online training voor het gehele team van ongeveer 2 uur; 

 1 dag begeleiding op locatie. 
 

Het doel van  
Digitaal Recept 

Met Digitaal Recept is uw apotheek klaar voor de toekomst. Uw receptbriefjes hoeven 
niet meer te worden geprint. Alle aanschrijfinformatie staat in één overzichtelijk scherm 
en de risico’s worden duidelijk aangegeven. Denk hierbij aan eerste uitgifte, 
kinderdoseringen, opiumwetgeneesmiddelen etc. Alleen het papier dat echt nodig is, 
zoals het afleveretiket, wordt nog geprint.  
 
Het werken met Digitaal Recept zorgt ook voor minder fouten en een betere 
patiëntveiligheid. Het is een stuk efficiënter, het zoekraken van recepten is verleden  
tijd, uw apotheekmedewerkers kunnen altijd en overal werken, ook op afstand. Tevens 
bespaart Digitaal Recept veel papier en inkt. 

  
Schrijf u snel in! Meld u aan via deze link. 

  
Annuleringsvoorwaarden 
 

Indien u veertien werkdagen voor de uw inschrijving annuleert wordt 50% van het 
inschrijfgeld in rekening gebracht terug. Annuleert u 5 werkdagen voor de training,  
dan zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Uiteraard is het 
mogelijk de training kosteloos te verplaatsen.  
 

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiomanager van  
Brocacef of stuur een mail naar businessacademy@brocacef.nl 

  
 

https://brocacef.nl/nl-nl/digitaal-recept-2022
mailto:businessacademy@brocacef.nl

