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Veel apothekers in Nederland zijn tijdens hun studie 
verantwoordelijk geweest voor de farmaceutische zorg 
in Pildorp, een fictief dorp in GIMMICS; the Pharmacy 
Game. Tijdens dit vak – dat gegeven wordt in de mas
terfase van de apothekersopleiding – leren studenten 
competenties door in een spel taken uit te voeren die 
vergelijkbaar zijn met de professionele activiteiten van 
een apotheker.
In deze publicatie laten Fens en collega’s zien hoe dit 
competentiegerichte onderwijs is opgezet. Ze beschrij
ven de cursus vanuit de leerdoelen rondom vijf com
petenties: samenwerken, leiderschap en organisatie, 
communicatie, farmaceutische handelen en de over
koepelende competentie professionaliteit.
De auteurs geven een gedetailleerd beeld van de opzet 
van de cursus met een beschrijving van de planning van 
de cursus in de tijd, de activiteiten in het programma 
die bijdragen aan het leren van de afzonderlijke compe
tenties en uitgewerkte voorbeelden van praktijkop

drachten. Ze laten zien dat de cursus door studenten 
gewaardeerd wordt en dat deze opzet door enkele 
buitenlandse farmacieopleidingen is overgenomen.
Mogelijk kan internationaal onderzoek een impuls 
geven aan de verdere ontwikkeling van dit spel 
gestuurde onderwijs waarbij bijvoorbeeld meetinstru
menten voor de professionele competenties kunnen 
worden ontwikkeld. Het zou mooi zijn wanneer de 
meerwaarde van dit Groningse initiatief voor het aan
leren van competenties zal worden aangetoond en 
serious gaming als onderwijsmethode verder kan wor
den ontwikkeld. 
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