
  
 Jaarverslag 2014  
 
De commissie opleidingen bestond op 1 januari 2014 uit 6 leden: 
 
André Rupert  Calibres, lid sub PC AG, 
    Contactpersoon commissie opleidingen NVZA en commissie  
     opleidingen GMP-z , voorzitter werkgroep symposium NVFZ 
     op 8 november 
   
Miriam Huisman Secretaris, ontwikkeling nascholing A.A,  
 
Dineke Berger Voorzitter, kwaliteitsregister en werkzaamheden Kabiz.  
 Voorzitter bestuur NVFZ.  
 
Lotte Paalvast  Calibres waarnemend lid sub PC AG, werkzaamheden Kabiz,  
 lid werkgroep symposium. 
 
Leonnie Temmink   Werkzaamheden Kabiz, lid werkgroep symposium 
 
Majorie Ritfeld heeft per 1 november afscheid genomen van de commissie.  
 
Carla Ultee Tijdelijk lid. 

 
 
Algemeen  
De commissie opleidingen stelt zich breed op met als doel op landelijk niveau een actieve bijdrage te 
leveren aan alle zaken die te maken hebben met de bij-en nascholingsmogelijkheden binnen de 
ziekenhuisfarmacie.  
Binnen de farmacie zijn er veel ontwikkelingen gaande, waardoor ook veel aandacht is voor het 
opleiden, c.q. heropleiden van apothekersassistenten. De cie ziet het als haar taak om de 
ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en indien mogelijk te anticiperen in de verschillende 
werkgroepen zoals hierboven staan beschreven. Indien nodig wordt ook ondersteuning verleend aan 
andere opleidingen die direct of indirect raakvlak hebben met het beroep apothekersassistent. 
 
De commissie heeft in 2014 de leden via de website: www.nvfz.nl , via de nieuwsbrieven en via het 
landelijk symposium geïnformeerd over werkzaamheden binnen de commissie en de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de diverse opleidingen.  
 
Vergaderingen 2014  
o Commissie opleidingen: 17 jan. 20 mrt, 23 mei, 18 sept, 14 nov 2014.  
o Platformbijeenkomst AG medewerkers:  
o Op 23 mei  2014 heeft Elsbeth Nagtegaal (cie NVZA/KNMP) deel genomen aan de vergadering 
o Algemeen Leden vergadering NVFZ: 17- juni 2014 

 
 
Doelstelling 2014 
 
Jaarplan   
De commissie heeft het jaarplan van 2014  naar verwachting uitgevoerd. Alle vaste en lopende 
activiteiten zijn in 2014 voortgezet.  
Vanuit de commissie opleidingen is Dineke Berger, voorzitter van de commissie opleidingen , ook 
voorzitter geworden van het NVFZ bestuur.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvfz.nl/


Wat is er in 2014 bereikt  
 
PR en communicatie, 
Website 
In 2014 is een start gemaakt om de nieuwe website te vervolmaken De commissie opleidingen heeft 
hiervoor informatie aangeleverd. Op de site kan men m.b.t. opleidingen informatie vinden over:  

 doel commissie 

 samenwerking commissie 

 info aanbieders opleidingen 

 info symposia 
 
Overleg NVFZ / NVZA   
Vanuit de NVZA wordt  onze commissie vertegenwoordigd door:  

 Elsbeth Nagtegaal: zij  is vertegenwoordiger van de cie opleidingen NVZA/ KNMP, zij heeft na 
6 jaar deze functie per 1 januari 2015 overgedragen aan Ithamar Brinkman 
ziekenhuisapotheker in het Martini Ziekenhuis in Groningen 

 Voor keuzedeel Bereiden en aseptisch handelen hebben commissie opleidingen NVFZ samen 
met NVZA commissie GMP-z deel genomen aan de werkgroep om dit keuzedeel op te stellen. 
Ziekenhuisapotheker Bart Claassen is contactpersoon namens de NVZA. 

 
Kwaliteitsregister  
De registratie wordt uitgevoerd door de stichting KABIZ.  

- In 2014 zijn in samenwerking met OptimaFarma en de KABIZ voor de apothekersassistenten de 
nieuwe kwaliteitscriteria opgesteld, deze zijn geldig van 2014-2019. 

- Er is een start gemaakt met het vernieuwen van de beroepscode voor de apothekersassistente  
- Het aantal kwaliteitsgeregistreerde ZAA  is in 2014 gestegen met 74 ZAA.. 
 
Stand van zaken aantal kwaliteitsgeregistreerde apothekersassistenten 
 

 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 

Aantal geregistreerde 
KAA 

- 66 - 298 - 354 - 393 - 437 - 511 

 
  
Accreditatie 
Voor diverse aanbieders van cursussen, workshops en andere bij- en nascholingen zijn accreditaties 
gedaan, o.a. voor CME online, PAOFarmacie, Accredidact, Bodescholing etc.  
 
Stand van zaken aantal accreditatie: 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aantal geaccrediteerde 
scholingsactiviteiten 

 
2 

 
11 

 
80 

 
58 

 
46 

 
42 

  
 
Sub PC (paritaire commissie)  AG (assisterende gezondheidzorg) Calibris 
In 2014 zijn de bijeenkomsten van sub PC AG van Calibris bezocht. Leden van deze sub commissie 
Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg zijn vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven en namens de NVFZ is André Rupert lid en Lotte Paalvast waarnemend lid.  
Omdat Calibris vanaf 1 augustus 2015 opgaat in de SBB (Stichting Beroepsonderwijs en 
Bedrijfsleven) was er elke vergadering een terugkoppeling over de voortgang.  
Daarnaast is het kwalificatiedossier apothekersassistent vastgesteld en zijn de 4 specifieke 
keuzedelen voor apothekersassistent opgesteld. Namens de NVFZ een vertegenwoordiging van 1 of 2 
leden in elke werkgroep. Het gaat om de keuzedelen: 

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

4. eerstelijns farmacie en ketenzorg. 
 
Ontwikkelingen opleiding Pharmacy Practitioner   
Eind 2014 waren er 277 afgestudeerde P.P.ers en 47 in opleiding. 
Leergang 14 is gestart met  25 cursisten. 



Ook voor de LLL modules zijn er dit jaar weer veel assistenten die de modules hebben afgerond of 
mee gestart zijn: 
76 Oncologie  
93 Clinical Rulesl 
47 VTGM 
 
Accreditatie: 
Sinds september 2014 is de opleiding, naast Kabiz, ook door SANA geaccrediteerd voor poliklinische 
A.A. (432 punten) 
 
Ontwikkelingen regionale nascholing Apotheekassistenten en farmaceutisch medewerkers 
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.  
In 2014 zijn hiervoor twee pilots gedraaid. Een in midden Nederland en een in regio Noord Nederland. 
In totaal hebben hier 109 assistenten aan deelgenomen. Na evaluatie is besloten om in 2015 te gaan 
starten met vier modules: 

 Farmacokinetiek en dynamiek 

 Antistolling 

 Pijn en pijnbestrijding 

 Infectieziekten 
 

Symposium  
Het geplande NVFZ symposium van maart 2014 is helaas niet doorgegaan wegens te weinig 
belangstelling.  
In november is het 25

ste
 symposium georganiseerd met als onderwerp Kwaliteit, een 

continue(verbeter)proces. Dit symposium is georganiseerd voor medewerkers werkzaam bij het 
bereiden van geneesmiddelen, het opslaan en distribueren hiervan of een ondersteunende 
kwaliteitsfunctie hebben. Het was een geslaagde dag met een geweldige opkomst van 160 
deelnemers. Zie voor uitgebreide verslag op de NVFZ site (http://www.nvfz.nl/symposium/2014-
november/) waar ook de presentaties van de lezingen staan. 
    

Veldraadpleging 
Door het Verwey Jonker instituut is een veldraadpleging georganiseerd “Naar een nieuwe 
beroepenstructuur voor de zorg” waaraan een lid van de commissie opleidingen NVFZ heeft 
deelgenomen.  

De bijeenkomst vond plaats in het kader van het advies dat de Commissie Innovatie Zorgberoepen en 

Opleidingen gaat formuleren aan de Minister van Volksgezondheid over een toekomstgerichte 

beroepenstructuur en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm voor de gezondheidzorg in 

Nederland. In totaal zijn 35 veldraadplegingen bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij gaat het om het 

verkennen van de professionele invulling van expertisegebieden ten behoeve van een nieuwe 

beroepenstructuur in de zorg. Uitgangspunt voor de discussie zijn de uitkomsten van het traject van de 

Adviescommissie tot nu toe: de zorggebieden in 2030 en de expertisegebieden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvfz.nl/symposium/2014-november/
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