
REGLEMENT 

Dé Grote Apothekersassistenten Kennistest 2019 

 

Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat je deze informatie goed doorleest alvorens te 

starten met je aanmelding voor de grote apothekersassistenten kennistest. 

1. Deelname aan de Kennistest is alleen mogelijk voor gediplomeerde apothekersassistenten, 

farmaceutisch consulenten, farmaceutisch managers of farmakundigen (met diploma 

Apothekersassistent). 

2. De apothekersassistent, farmaceutisch consulent, farmaceutisch manager of farmakundige  

is werkzaam in de openbare apotheek, poliklinische apotheek, ziekenhuis apotheek of bij een 

apotheekhoudende huisartspraktijk. 

3. Structureel onderdeel van  het werk moet zijn:  in gesprek zijn met de patiënt/cliënt. Dat kan 

in diverse vormen: het gesprek aan de balie, een (zelfzorg)adviesgesprek, 1e uitgifte gesprek, 

begeleidingsgesprek, inhalatie-instructiegesprek etc. 

4. De deelnemer is gedurende de periode van 1 jaar bereid het beroep op een positieve wijze 

uit te dragen en is inzetbaar voor PR activiteiten ter promotie van het vak 

apothekersassistent en de professionals die werkzaam zijn in de apotheek. Hierbij zo veel 

mogelijk rekening houdend met zijn/haar beschikbaarheid. 

5. Alleen volledig ingevulde aanmeldingen geven recht op deelname. 

6. De kennistest bestaat uit een aantal verschillende vragenrondes.  

7. De winnaar van de Grote Apothekersassistent Kennistest 2019 is koploper in alle 

categorieën. 

8. Persoonlijke gegevens van de genomineerden worden gedeeld tussen de organiserende 

partijen ten behoeve van de organisatie rondom de prijsuitreiking. 

9. Onderdeel van  de kennistest is het insturen van een digitale (pas)foto . Dit betreft een 

(pas)foto waarop de deelnemer duidelijk zichtbaar is. De deelnemer geeft hiermee direct 

toestemming, indien hij/zij tot een van de genomineerden  behoort, voor het gebruik van 

foto’s voor PR- activiteiten. 

10. Het ingestuurde materiaal en foto’s blijven eigendom van de organisatie. 

11. De  genomineerden van de Apothekersassistent Kennistest 2019 worden bekend gemaakt op 

de Dag van de Apothekersassistent, de 4e dinsdag van september.  

12. Over de uitslag van de verkiezing kan niet worden gecorrespondeerd 

13. In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname informatie niet voorziet, 

beslist de organisatie van de Apothekersassistenten Kennistest. 

14. De vrijwilligers van Optima Farma en werknemers van Apoweb en UA zijn uitgesloten van 

deelname. 

15. Deelnemers verklaren zich bij inschrijving akkoord met dit reglement. 

 

 

 


