
 
ZIEKENHUISAPOTHEKER 

Als ziekenhuisapotheker sta je in voor de apotheek van het ziekenhuis. Hiertoe behoren onder andere de 
organisatie en het beheer van de ziekenhuisapotheek, de geneesmiddelenproductie, de 

geneesmiddelendistributie, communicatie met artsen en paramedisch personeel alsook de kwaliteitszorg. 

 

“Soms zeer uitdagende problemen” 

DE TAKEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NEGATIEF 
 
‒ Ondanks afspraken toch soms 

moeten blijven hameren op 
bepaalde zaken 

‒ Wat meer patiëntencontact zou 
fijn zijn 

POSITIEF 
 
‒ Heel Afwisselend 
‒ Projectmatig 
‒ Contacten met vele andere 

zorgverleners 
‒ Soms zeer uitdagende problemen 
 

Bruto loon: Start - €2984 met extralegale voordelen (bv. Maaltijdcheques, treinabonnement, vergoeding woon-werkverkeer, 
groepsverzekering…) 

Werkdruk: Vast werkschema, maar soms ook werk buiten de uren: projecten en wachtdienst 

 
 
 
Teamwork, leiderschap, probleemoplossend denken, 
flexibiliteit, time management, kwaliteitsgericht 
werken, creativiteit, zelfstandig werken,  empathie. 
  
       

BEN JIJ GESCHIKT VOOR 

DE JOB? 

Karen Vercruysse (27), UZ Gent 

“Het is leuk om met heel wat verschillende 
spelers binnen het ziekenhuis te kunnen 
samenwerken, zowel binnen als buiten de 
apotheek.”  
 
 
 
 
 

 

Vraag je jezelf nog af of ziekenhuisfarmacie iets voor jou zou zijn? Wil je graag eens 
praten met een echte ziekenhuisapotheker. Bezoek dan zeker de stand van de 
vereniging van ziekenhuisapothekers (VZA). 

“Ik wil graag als ziekenhuisapotheker blijven werken 
omdat het zo afwisselend en deels ook heel 
projectgericht is.” 

Eline Hoedemaekers (26), ZNA Stuivenberg 

Sessie 2: 12u-12u45, Aula 3 
 

Wat is de rol van een 
ziekenhuisapotheker? En hoe ziet de 

gemiddelde dag van een 
ziekenhuisapotheker eruit? 

 
De vereniging van 

Ziekenhuisapothekers (VZA) komt 
toelichting geven en beantwoordt al je 

vragen. 

Dagelijkse 
activiteiten 

 

 

Routine-opvolging  

Validatie van de 
voorschriften 

Controle en inpakken 
van geneesmiddelen 

Controle (steriele) 
bereidingen  en 

chemo 

 

 Klinische 
Farmacie 

Vormgeving en 
implementeren van 
nieuwe projecten 

Klinische farmacie in 
de routine 

Klinische farmacie op 
de dienst 

EPD 
 

Testen en 
meewerken aan de 

uitwerking en 
implementatie van 

het Elektronisch 
patiëntendossier 

(EPD) 

Stock  

Opvolgen van de 
centrale stock 

 

Centrale 
inventarisering 

coördineren 

Distributie en 
logistiek 

 

Verdeling van de 
medicatie over de 

verschillende 
afdelingen 

Bereidingen 

Magistrale 
bereidingen 

Steriele  bereidingen 

Cytostatica 
bereidingen 

Met dank aan: Karen Vercruysse, Eline Hoedemaekers en Thomas Onsea 

Dit zijn maar enkele van de taken van 
een ziekenhuisapotheker. Ook 
administratieve taken zijn belangrijk, 
zoals tarificatie, facturatie van 
geneesmiddelen/implantaten en 
opvolging van attestering.  

Wachtdiensten 
 

 

 Afhankelijk van ziekenhuis, maar vaak 

volgens vast regime bv: van vrijdag tot 

vrijdag gedurende 24u/24u beschikbaar 

kunnen zijn  
 

 Telefonisch bereikbaar + mogelijkheid om 

naar ziekenhuis te komen indien nodig om 

bepaalde geneesmiddelen/implantaten af te 

leveren. 
 

 Soms niet alleen verantwoordelijk voor 

ziekenhuis maar ook voor RVT’s 

 
De taken van een ziekenhuisapotheker 
zijn zeer divers en afhankelijk van de 
grootte van het ziekenhuis. In een klein 
ziekenhuis ben je vaak voor alles 
verantwoordelijk, in een groot ziekenhuis 
ben je vaker gespecialiseerd in één 
domein.  


