
 

RESIDENTIËLE ZORG – IMV 
VERANTWOORDELIJKE  

De apotheker staat in voor alle facetten van de IMV (Individuele Medicatievoorbereiding) en de belevering van de 
rusthuizen en WZC (Woonzorgcentra).  Dit omvat geneesmiddelendistributie maar ook het toezicht op de productie 
en kwaliteit, het oplossen van problemen en deels ook management taken. De apotheker houdt zich zo bezig met 
enkele duizenden patiënten, al zal hij geen patiënten te woord staan aan de balie zoals in een gewone apotheek. 

 Bruto loon: €3000-€3500 met extralegale voordelen (zoals maaltijdcheques, bonussen, ...) 

   Je bent immers (co)-titularis, met de focus op IMV i.p.v. het gewone beheer van een officina-apotheek 
Werkdruk: Fulltime  38u-40u/week 

 
 
 
Probleemoplossend denken, leiderschap & communicatie, 
planmatig en kwaliteitsgericht werken, stiptheid, stress 
management, ... 
Daarnaast moet je begrip kunnen opbrengen voor specifieke 
situaties in de WZC en duidelijke afspraken maken.  
  
       

BEN JIJ GESCHIKT VOOR 

DE JOB? 

“Je hebt veel contact met dokters, 
verpleging en de directie van WZC” 

NEGATIEF 
• De software zorgt soms voor 

problemen waardoor je soms 
omslachtig te werk moet gaan. 

• Alle klachten omtrent IMV en TPE 
software komen bij jou terecht. 

POSITIEF 
• Uitdagende problemen oplossen, 

veel variatie 
• Veel verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid 
• Gericht op medicatie, minder 

commercieel aspect 
 
 

Hoe werkt het IMV proces? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Wijzigingen aan het medicatieschema worden door de dokter of het verplegend 

personeel doorgegeven aan de apotheker, die ervoor zorgt dat alles vlot verloopt en dat 
er geen fouten optreden. 

• De apotheker gebruikt specifieke software voor de medicatieschema’s, het bijhouden 
van de stock en de tarificatie (TPE). 

 

De apr. kijkt de 
medicatieschema’s 
na en stuurt ze 
door naar de IMV-
robot.  

De robot verpakt 
de juiste tabletten 
en capsules in 
zakjes die alle 
nodige informatie 
voor de patiënt 
bevatten. De robot 
controleert zelf of 
alles aanwezig is. 

De zakjes worden 
opgerold en samen 
met de andere 
medicatie (siropen, 
bruistabletten, ...) 
klaargelegd.  

Alle medicatie 
wordt naar het 
WZC vervoerd en 
daar uitgedeeld 
aan de patiënten.  

DE TAKEN 
Dagelijks 
 Validatie medicatieschema’s: nakijken op correctheid, dosis, innametijdstip, 

interacties of andere ongeregeldheden. Elke wijziging moet ingevoerd en 
gecontroleerd worden.  

 Stock bijhouden en voorschriften nakijken: met TPE wordt er per tablet 
getarificeerd. Wanneer een verpakking op is, wordt een nieuwe verpakking 
aangebroken en moet hiervoor dus een voorschrift worden gemaakt. Hiervoor is 
een goede samenwerking met de artsen nodig. Tevens moeten alle voorschriften 
nagekeken worden. 

 Bestellingen en leveringsbonnen controleren. 
 Veel telefonisch contact en emailverkeer met de betrokken artsen en 

verpleegkundigen. 
 Problemen oplossen: alle vragen, klachten of problemen omtrent de medicatie, 

stock, voorschriften, facturen e.d. moeten opgehelderd worden. 
 

Maandelijks  
 Vergaderen met directie van WZC (bespreken van procedures, verbeteringen, ...) 
 Tarificatie 
 Andere materialen voor WZC in orde brengen: zuurstof, incontinentie, 

noodkoffer, ... 
 Attesten inbrengen en vervaldata controleren 
 Procedures of werkwijzen evalueren en indien nodig aanpassen 

 
Algemeen geldt dat het dagelijkse werk af moet, maar daarbuiten kan je zelf 
bepalen aan wat je graag werkt. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liesbeth Vandeperre, 
IMV site manager bij 
Multipharma 

“Dit is voor mij de beste combinatie 
van apotheek en management. Ik ben 
steeds processen aan het controleren 
en verbeteren. Ik vind het ook fijn om 
een oplossing te zoeken voor elk 
probleem. Daarbij is dit werk nog 
steeds heel erg  patiëntgericht.” 
 
 
 
 
 

MANAGEMENT TAKEN 
 Begeleiding productie: zorgen 

dat iedereen weet wat hij/zij 
moet doen en dat alles op tijd 
klaar is.  

 Kwaliteitszorg: kwaliteitscon-
trole en kwaliteitshandboek up-
to-date houden. 

 Personeelsbeleid: sollicitaties 
beoordelen, verlof inplannen, 
uurroosters maken. 

 Budget: opstellen met aandacht 
voor het benodigde materiaal 
en personeel. 

 Dagelijkse werkfiches per WZC 
beheren (deze dienen ter 
controle: juiste dag? Zijn er nog  
wijzigingen?). 

 
 

Met dank aan: Vanessa Blomme en Liesbeth Vandeperre. 

Sessie 4: 14u30-15u15, Aula 1 
De wereld van apotheken zit in een sterke evolutie, omwille van 

veranderende wetgeving en digitalisering, maar ook omwille van 

veranderingen in behoeften en verwachtingen van de cliënten enz. 

Hoe ziet de rol van de apotheker eruit in de toekomst? Voor welke 

uitdagingen staat de apotheker van de toekomst? Wat is de 

toegevoegde waarde van de apotheker? We gaan in deze lezing 

dieper in op de toekomstige rol van de apotheker met betrekking 

tot medicatiemanagement in woon- en zorginstellingen. 


