
  
 
Jaarplan 2015 
 
Doel 
De commissie opleidingen stelt zich als doel op landelijk niveau een actieve bijdrage te leveren aan 
alle zaken die te maken hebben met de bij- en nascholingsactiviteiten binnen de ziekenhuisfarmacie. 
Indien nodig wordt ook ondersteuning verleend aan andere opleidingen die direct of indirect raakvlak 
hebben met het beroep apothekersassistente en medewerkers ziekenhuisapotheek. 
 
De huidige taken en taakverdeling van de commissie opleidingen blijven gehandhaafd en worden 
uitgebreid met een aantal taken gecombineerd met het bestuur bv. symposium commissie en 
ondersteuning landelijke bijeenkomsten  
 
Taakverdeling: 
André Rupert  Calibris, lid sub PC AG. Vanaf 1 augustus 2015 gaat Calibris over 

naar SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven), rol 
NVFZ nog onbekend. 
Contactpersoon commissie opleidingen NVZA en GMP-z,  NVFZ, 
voorzitter werkgroep NVFZ symposium. 

   
Miriam Huisman Secretaris, voorzitter werkgroep ontwikkeling nascholing A.A. 
 
Dineke Berger Voorzitter commissie opleidingen, Voorzitter bestuur NVFZ, 

kwaliteitsregister en werkzaamheden Kabiz, lid  werkgroep 
ontwikkeling nascholing A.A. 

 
Lotte Paalvast  Calibres waarnemend lid sub PC AG, werkzaamheden Kabiz,  
 lid werkgroep symposium. 
 
Leonie Temmink   Werkzaamheden Kabiz, lid werkgroep symposium,  
 Lid symposium commissie en werkzaamheden Kabiz. 
 
 
Verdeling taken: 
De contactpersoon commissie opleidingen NVZA is 1 x per jaar aanwezig bij een vergadering van de 
commissie opleidingen NVFZ. 
Daarin wordt wat er het afgelopen jaar is uitgevoerd geëvalueerd en vooruit gekeken naar bestaande 
projecten en nieuwe ontwikkelingen.  
Het gaat om het hele brede scala aan opleidingsmogelijkheden, zowel voor de basisopleiding tot AA 
(via sub-PC AG van Calibris) en de verschillende vervolgopleidingen voor A.A. als de ontwikkelingen 
voor overige ziekenhuismedewerkers. 
 

 AG Calibris: aandachtgebied van André Rupert en Lotte Paalvast   
Calibris en vanaf 1 augustus 2015 SBB zijn verantwoordelijk voor het kwalificatiedossier voor 
apothekersassistent met daarbij behorende keuzedelen. Vanaf schooljaar 2016/2017 kunnen de MBO 
opleidingen alleen aanbieden met de in 2014 / 2015 vastgestelde kwalificatiedossier en generieke en 
specifieke keuzedelen. 
De rol van NVFZ binnen SBB is onduidelijk, ons streven blijft om actief bij te kunnen dragen aan de 
uitvoering van het kwalificatiedossier apothekersassistent en de specifieke keuzedelen. 

1. bereiden en aseptisch handelen.  
2. individuele farmaceutische patiëntenzorg. 
3. intra- en transmurale farmacie. 
4. eerstelijns farmacie en ketenzorg.  

In januari 2015 een workshop “Bereiden en aseptisch handelen” geven op de platformdag voor 
docenten ROC, georganiseerd door de KNMP. 
 
 
 



 NVZA :aandachtgebied van André Rupert en Lotte Paalvast.   
 

 De commissie opleidingen NVFZ is samen met de commissie opleidingen van de NVZA 
betrokken bij de opleidingen van apothekersassistent. 

 Samen met werkveldvertegenwoordiging ondersteuning geven bij het onderhouden van 
het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor ziekenhuisapothekersassistent (ZAA). 

 Samen met het BCP van de openbare apotheek is dat de basis voor het kwalificatie 
dossier (KD) AA waarmee de ROC de opleiding apothekersassistent invullen.  

 Ithamar Brinkman is de aandachtapotheker van de NVZA voor de commissie opleidingen 
NVFZ. 

 Met commissie opleidingen GMP-z van de NVZA bijhouden van de ontwikkelingen over 
de invulling van het keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen. 
   

 Kabiz: aandachtgebied van Dineke Berger  
 

In 2015 zal de beroepscode voor de apothekersassistenten opnieuw worden vastgesteld. De 
beroepscode wordt vastgesteld  in samenwerking met Optima Farma, de beroepsvereniging voor de 
apothekersassistente in de openbare farmacie, en Kabiz  De commissie opleidingen verzorgt de 
accreditatie voor de Kabiz m.b.t. de cursussen voor ZAA.   
 

 Ontwikkelingen regionale nascholing apotheekassistenten en farmaceutisch medewerkers 
aandachtsgebied Miriam Huisman en Dineke Berger 
 

In 2014 heeft de klankbordgroep “voortgezette scholing apothekersassistenten” zich samen met 
PAOFarmacie ingezet om naast de bestaande scholingen vanaf 2015 te starten met regionale 
scholing voor A.A. in het ziekenhuis. Hierbij wordt een korte e-learning module, inclusief een toets, 
gecombineerd met één cursusavond in de regio.  
Na evaluatie is besloten om in 2015 te gaan starten met vier modules: 

 Farmacokinetiek en dynamiek 

 Antistolling 

 Pijn en pijnbestrijding 

 Infectieziekten 
 

 Symposia: samenwerking NVFZ en OptimaFarma. 
 

Voorjaar 2015: Symposium / OptimaFarma (30 mei 2015) 
Najaar 2015: NFVZ symposium (7 november 2015) voor medewerkers werkzaam bij bereiden van 
geneesmiddelen, het distribueren hiervan of hierbij een kwaliteitsondersteunende functie hebben. 
Hiervoor is een werkgroep verantwoordelijk waarbij de voorzitter lid is van commissie opleidingen. 
 

 Vergaderingen 
De commissie heeft voor 2015 een vijftal vergaderingen gepland. Deze zullen vooral in het teken 
staan van de actuele ontwikkelingen op het gebied van de opleidingen en andere relevante 
raakvlakken.  Zoals het KD, BCP en KC gericht op de ziekenhuis farmacie. 
De data zijn 8 januari, 13 maart, 30 april, 18 september en 12 november. 


