
Praktisch

Data en plaats

- De toekomst van uw apotheek:
 25 februari 2016 van 20 tot 22 uur

- Boekhouding voor apothekers:
 23 en 30 mei 2016 van 20 tot 22 uur

Ontvangst vanaf 19.30 uur met broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
E. Sabbelaan 53 

Inschrijven

Schrijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be

De deelnameprijs voor:
- De toekomst van uw apotheek
 is 100 euro voor SWAV-leden en 125 euro 

voor niet-leden. 

- Boekhouding voor apothekers
 is 235 euro voor SWAV-leden en 260 euro 

voor niet-leden. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via 
uw KMO-portefeuille. Meer informatie op 
http://www.kmo-portefeuille.be 

Erkenning

- Op eenvoudig verzoek krijgt u nadien een 
attest van deelname. 

- Tegemoetkoming van het Fonds 313 en 
accreditatie voor ziekenhuisapothekers is 
aangevraagd.

Organisatie

Samenwerking met SWAV (Socio-
Wetenschappelijk Apothekersvereniging).

Dank aan Belmedis, Pharma Belgium en 
Febelco voor de promotionele ondersteuning.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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APOTHEKERS IN DIALOOG MET HUN RAADGEVERS

2 OPLEIDINGEN

• De toekomst van uw apotheek 

• Boekhouding voor apothekers 

Kortrijk, voorjaar 2016 



Als apotheker bent u niet enkel een zorgverstrekker. Uw onderneming moet ook 
rekening houden met een administratieve en economische realiteit. Dagelijks moet 
u overleggen met verschillende raadgevers. Dit alles vraagt een grote en veelzijdige 
professionele competentie over het managen van uw apotheek. 

Binnen de cyclus Apothekers in dialoog met hun raadgevers reiken we tijdens korte en 
interactieve opleidingen een theoretische achtergrond aan, die u meteen in uw apotheek 
kan toepassen.

Dit voorjaar richten we ons op twee thema’s:
➼ Hoe ziet de toekomst van uw apotheek eruit?
➼ Hoe kan u op basis van uw boekhouding beslissingen nemen? 

Doelgroep

Zelfstandige apothekers en apothekers in loondienst die als zelfstandig apotheker 
wensen te starten.

Apothekers in dialoog met hun raadgevers 

23 EN 30 MEI 2016 - BOEKHOUDING VOOR APOTHEKERS

Net als voor iedere onderneming, is een goede boekhouding de basis voor een goed 
economisch management van uw apotheek. Deze boekhouding is niet enkel een 
wettelijke verplichting of een louter fiscaal instrument. Op basis van uw boekhouding 
kunt u: 

➼ Belangrijke investeringsbeslissingen nemen 
➼ Uw financieringsbehoeften vaststellen 
➼ Uw rentabiliteit bijsturen

Programma
 
We gaan in op een aantal basisconcepten van boekhouden waardoor u uw balans 
en jaarrekening begrijpt. Deze basiskennis stelt u in staat om mee te praten en te 
discussiëren met uw boekhouder. Op die manier kan u een actieve rol spelen in 
beslissingen over uw toekomstige beleid en strategie.  

Op het einde van deze opleiding kan u volgende vragen beantwoorden:

• Wat is de functie van de kas, wat is een kasverschil en wat kost u een kasverschil?
• Wat is vlottende activa en wat is het belang hiervan?
• Wat is het verschil tussen een aflossing en een afschrijving?
• Wat is eigen vermogen en wat is het redement op dit vermogen?
• Wat is een stand rekening courant in debet of in credit?
• Wat is liquidatiewaarde?
• Heb ik een gezonde balans met een goede financiele structuur?
• Hoe kijken mijn bankier en mijn leveranciers naar mijn jaarrekening? 

Docent
 
- Gunther Kerkhof, Lic. TEW, Erkend Boekhouder-Fiscalist, Zaakvoerder Accofisc 

Kortrijk 

Opname 

U kan de opname van een gemiste sessie nadien bekijken. Hiervoor heeft u een computer 
met internet nodig. Opgelet: een opname komt niet in aanmerking voor accreditatie. 

25 FEBRUARI 2016 - DE TOEKOMST VAN UW APOTHEEK

De wereld evolueert almaar sneller. Ook u als apotheker staat voor uitdagingen. In dit 
interactief seminarie staan we stil bij recente en toekomstige evoluties. Om de toekomst 
van uw apotheek veilig te stellen, dient u uw strategie hierop af te stellen.
 
Programma

We bekijken samen welke invloed deze evoluties op de strategie voor uw apotheek 
hebben: aanbod, personeelsbeleid, locatie, inrichting, samenwerking en fusie. 

• Wat zijn de tendensen met betrekking tot omzet en winstmarge? 
• De vergoeding voor de apotheker, waaronder TPE (tarifering per eenheid): Wat zijn 

de consequenties? 
• Is de toekomst aan de internetapotheek of de nieuwe supermarktapotheek? 

Docenten 

- Gunther Kerkhof, Lic. TEW, Erkend Boekhouder-Fiscalist, Zaakvoerder Accofisc 
Kortrijk 

- Johan Vanhaverbeke, docent KU Leuven Campus Brussel, Expert bedrijfsstrategie & 
marketing management

Livestream 

U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u vragen kan stellen via chat.


