Probeerabonnement Farmaceutisch Consulent
Nu het Kwaliteitsregister Farmaceutisch Consulenten een feit is, biedt AccreDidact de FC graag
geaccrediteerde nascholing op niveau! Als probeerabonnement kun je voordelig en zonder ‘strings
attached’ apothekersjaargang 2012 kiezen. Uiteraard geaccrediteerd voor de FC.

Onderwerpen
Het probeerabonnement FC bestaat uit de volgende nascholingsprogramma’s:







Anti-aritmica
Dermatomycosen
Fluor vaginalis
Farmacotherapie bij kinderen
Vaccinaties
Misselijkheid en braken in de palliatieve zorg

Accreditatie
Alle zes nascholingsprogramma’s (of: modules) van het probeerabonnement zijn onder ID 164564
voor 4 punten geaccrediteerd. Na het behalen van de toetsen is het probeerabonnement dus goed
voor 24 punten.

Hoe werkt nascholen met AccreDidact?
Met het AccreDidact-probeerabonnement FC krijg je 6 schriftelijke nascholingen thuisgestuurd. Je
bepaalt zelf of je de ene nascholing als eLearning via onze website maakt en het andere onderwerp
zittend op de bank of achter je bureau het boekje doorneemt en -leest. Ook voor de bijpassende
toets kies je zelf: op papier of via de website van AccreDidact. De punten van behaalde toetsen
kunnen direct aan je digitaal portfolio bij KABIZ worden toegevoegd.

Kosten
Het probeerabonnement FC kost in 2014 € 175, dit komt neer op minder dan € 7,30 per
aangevraagde punt. Een probeerabonnement is per persoon eenmaal af te sluiten en eindigt
automatisch per 1 januari 2015*1. Je behoudt het recht de eLearnings en toetsen te maken tot het
einde van de accreditatie.

Je kunt al onze geaccrediteerde FC-nascholingen ook los bestellen in de webwinkel van AccreDidact.
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Tenzij je schriftelijk of per e-mail laat weten volgend jaar op een regulier abonnement over te willen stappen.

Inschrijffaxformulier
J a, ik neem een probeerabonnement Farmaceutisch Consulent van
AccreDidact en betaal voor apothekersjaargang 2012 € 175,-.
Ik ontvang in 2014 6 nascholingsprogramma’s met toetsen en toegang
tot www.accredidact.nl.
Dit probeerabonnement eindigt automatisch per 1 januari 2015 (tenzij ik schriftelijk of
per e-mail laat weten volgend jaar op een regulier abonnement te willen overstappen).

factuur naar apotheek		

achternaam		

voorletters

dhr./mw.

adres

postcode

woonplaats

E-mailadres

registratie-nummer

datum

handtekening

AccrDi-FC-fax2014-prob

Fax dit formulier naar 030 63 55 064
De Algemene voorwaarden van AccreDidact zijn in pdf-formaat beschikbaar via www.accredidact.nl onder de ‘Veelgestelde vragen’.

