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Titularis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NEGATIEF 
 

• Minder tijd aan de toog met de 
patiënten 

• Administratie bijhouden 
• Overuren om de administratie en 

bestellingen rond te krijgen, maw. 
soms lange dagen 

• Soms moeilijke communicatie met 
anderstaligen 

POSITIEF 
 

• Hoger brutoloon dan een 
adjunct-apotheker 

• Eindverantwoordelijkheid 
• Teamwork & leiderschap 
• Zelf een stempel ‘plakken’ op de 

apotheek (bestellingen plaatsen, 
financiële aspecten, …) 
 

Met dank aan: Christine Andries, Dielke Brouwers, Elien Schoofs en Liesbeth Boriau 

Bruto loon adjunct: Start - € 2 600 met extralegale voordelen (Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …) 

Bruto loon titularis: Start - € 2 900 met extralegale voordelen (Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …) 
  

Werkdruk: Fulltime  38u-40u/week  
     Let op: Titularis (provisor) werken ook na de uren aan de administratie van de apotheek! 

Christine Andries (27), Apotheker provisor  
bij Apo. Van Den Bosch 

“Ik hou van mijn job. Ik vind het fijn contact te 
hebben met de patiënten en hen te adviseren. 
Daarbij kan ik mijn eigen beslissingen nemen.” 
 
 
 
 
 
 

“Elke dag dezelfde apotheek kan ook wat 
routineus worden. Als vervanger heb je veel 
variatie en flexibiliteit. Daarbij leer ik een hele 
hoop leuke collega’s kennen!” 

Liesbeth Boriau (30),  
Antwerpse Farmaceutische stichting 

Dielke Brouwers (25), Apotheker 
Provisor (Multipharma) 

“Probleemoplossend denken is één van de 
belangrijkste eigenschappen die je als provisor 
moet hebben, samen met teamwork.” 

POSITIEF 
 

• Je komt in verschillende apotheken 
met steeds andere patiënten 

• Samenwerken met vele collega’s, je 
bent een echte teamspeler 

• Afwisseling 

NEGATIEF 
 

• Geen vaste patiënten of een vast 
team 

• Zeer flexibel opstellen, je kan niet 
altijd zelf je schema kiezen, dit hangt 
ook af van de noden van de 
apotheken 

Adjunct-apotheker 

Sessie 4: 14u30-15u15, aula 2 
 

Wat is het verschil tussen een adjunct, een titularis 

en een zelfstandig vervanger? We laten apothekers 

zelf aan het woord om hun job toe te lichten en jullie 

te helpen bij het maken van een keuze. 

Uitdagingen? 

• Patiënten begeleiden naar 
een goede outcome 

• De titularis bijstaan bij de 
dagdagelijkse taken in de 
apotheek 

• Werken in een team 

 

 

 

 

Uitdagingen? 

• Veel flexibiliteit 

• Leuke collega’s 

• Elke apotheek heeft 
zijn eigen regeltjes en 
gewoonten 

• Stadsapotheek vs. 
dorpsapotheek 

De adjunct-apotheker werkt samen met apotheker-titularis, hij wordt echter niet belast 
met de eindverantwoordelijkheid van de apotheek en de daar bijhorende taken. 
Bij diens afwezigheid, vervangt hij de provisor. 

“Als adjunct apotheker heb je een heel gevarieerde job en 
sta je heel dicht bij je patiënten. Ook het plaatsen van 
standjes en bestuderen van bereidingen zijn dagelijkse 
kost. Zo wordt iedere dag een nieuwe uitdaging.” 

NEGATIEF 
• Fysiek als mentaal een zware job (recht staan, nadenken over interacties, 

terugbetalingscriteria, …) 
• Soms onvriendelijke patiënten 
• Grote afhankelijkheid van het software programma waarmee je werkt 

 

POSITIEF 
 

• Veel contact met de patiënten, die telkens met andere klachten 
langskomen 

• Grote variatie aan werk 
• Samenwerken met collega’s 
• Veel bijleren (zeker de eerste jaren) 

   Uitdagingen? 

• Beheer van apotheek 
(controle weegschaal, 
koelkasten, ...) 

• Bestellingen en contact 
met firma’s (via vertegen-
woordigers) 

• Tarificatie & factureren 

• Gezondheid vs financiële 
situatie van patiënt  

 
DE OFFICINA-APOTHEKER ALS BEDIENDE 

Titularis (provisor) – Adjunct-apotheker – Vliegende apotheker (vervanger) 

 
 
 
 
Contact met de patiënten, veel flexibiliteit, teamwork, 
onderhandelen, ICT-vaardigheden, leiderschap, creativiteit, 
probleem-oplossend denken, leergierigheid, stiptheid, empathie, 
time-management, kwaliteitsgericht werken, stress management, … 
  
       

BEN JIJ GESCHIKT VOOR 

DE JOB? 

Elien Schoofs (25), 
adjunct-apotheker bij 
Apo. Linterpharma 
 

De titularis is verantwoordelijk voor de uitvoering en het behoud van de Goede 
Officinale Farmaceutische Praktijken. 
Hij houdt toezicht op de andere leden van het apotheekteam. 
 

Een vliegende apotheker is een apotheker die tijdelijk en/of regelmatig de 
apotheker-titularis of de adjunct-apotheker vervangt. 
 


