
Kelder– 12u30 
Prepare for the future workshop 

Via twee plausibele scenario’s bekijk je wat 
er zal veranderen in de apotheek  

van de toekomst.  
Bereid je voor op je toekomst als officina-

apr via deze interactieve workshop.  

Geïnteresseerd?  
Ga dan zeker eens langs op de standen van Corilus of Farmad. Of ga eens langs de poster van Officinall. 
Bovendien kan je indien je in de officina werkt, via alle mogelijke kanalen informatie over de softwarepakketten raadplegen. Voor alle 
verschillende softwarepakketten zijn er websites boordevol handleidingen/filmpjes/FAQ’s/… beschikbaar.  
Op Facebook zijn de gesloten facebookgroepen voor apothekers (apothekersforum, …) gigantische bronnen van informatie en interactie 
met andere apothekers. 
KAVA opleidingen zijn steeds praktijkgericht. Ofwel gaat het over interessante kennisthema’s, anderzijds zijn er ook lesreeksen voor 
beheer apotheek, personeelsbeleid, overname, … 
 
 

Support, Training & Quality 
Coordinator Pharma 

Met dank aan: Philippe Vervliet 

Kelder– 13u30 
De zelfstandige apotheker en 

magistrale bereidingen 
Wat met de kwaliteit van magistrale 

bereidingen? Welke evoluties zijn er gaande? 
Ontdek en discussieer mee met Jan 
Saevels,Scientific Director bij APB. 

Support, Training & Quality Coordinator Pharma 
Als Support, Training & Quality coordinator ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en opleiding van de customer support engineers en van de 
softwarepakketten. Alhoewel het niet direct in de officina werken is, is er wel heel veel contact met ‘the field’ waardoor de beroepservaring & kennis niet 
verloren gaat. 

  Reizen 
 Vergaderen 
 Computerwerk 
 Actief werk 

  

 Kennis testen  van de medewerkers van de Customer Support 
 Intern opleidingen geven  
 nieuwigheden voorstellen aan bestaande collega’s 
 basisopleiding geven aan nieuwe medewerkers 
 Analyse cases: patronen of vaak voorkomende problemen identificeren aan de hand van de 

oproepen van de afgelopen maand en verbeteren via R&D, handleidingen, FAQs, … 
 Opstellen van interne procedures 
 Opstellen van procedures voor klanten: Een handleiding voor bepaalde handeling, met evt. 

een checklist (titulariswijziging, activatie therapielink, …) 

 Klachten van klanten behandelen 
 Project Management (software aspect) 
 Opleidingen geven ter plaatse bij klanten over het software pakket 

Back up van de Customer Support: 
 In geval van drukte, …  
 In eerste lijn klanten verder helpen met vragen en problemen waarvoor men support 

contacteert. 

 Aan de hand van suggesties klanten & klantenbezoeken analyses maken voor R&D om 
gebruiksgemak voor apotheker in het softwarepakket Greenock te verbeteren 

Functionele analyses  

Verhogen kwaliteit 

Opvolgen Dossiers 

Customer Support 

POSITIEF 
- Het softwarepakket naar een hoger 

niveau tillen. Door zowel de 
ontwikkeling van de software en door 
het trainen van de customer support. 

- Contact met de officina 

NEGATIEF 
- Klachtendossiers behandelen. 

Loon: Starter: €2400 met 
bedrijfswagen, gsm en tussenkomst 
internet thuis. 
Werkdruk: Fulltime: ± vast 
werkschema. Vroeger of later 
beginnen en stoppen is mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Probleem-oplossend denken, kwaliteitsgericht werken, ICT-vaardigheden, 
Teamwork, zelfstandig werken, communicatie met klanten, analytisch denken, 
didactische vaardigheden 

BEN JIJ GESCHIKT 

VOOR DE JOB? 

Philippe Verliet (27), 
Support, Training & Quality 
Coordinator bij Corilus 

“Door mijn huidige functie heb ik 
een interessante mix tussen 
contact met de officina, 
verbeteren van de kwaliteit van 
Customer Support en 
verbeteringen aan het 
programma Greenock (R&D).”  


