
  
 
Jaarplan 2016 
 
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 (AA) en medewerkers ziekenhuisapotheek. 
 
Taakverdeling: 
André Rupert  Contactpersoon namens NVFZ richting Stichting Beroepsonderwijs & 

Bedrijfsleven voor marktsegment Assisterende Gezondheidszorg. 
Contactpersoon commissie opleidingen KNMP en commissie GMP-z 
van de NVZA,   
Voorzitter werkgroep NVFZ najaar symposium. 

   
Miriam Huisman Secretaris 

Lid werkgroep ontwikkeling nascholing AA  
 Lid werkgroep  NVFZ voorjaar symposium. NVFZ /Optima Farma 

 
Dineke Berger Voorzitter, kwaliteitsregister en werkzaamheden Kabiz.  
 Voorzitter bestuur NVFZ,  

Lid werkgroep ontwikkeling nascholing AA 
 
Lotte Paalvast  Werkzaamheden Kabiz,  
  
 
Verdeling taken: 
 
• Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB): aandachtgebied van André Rupert   
SBB is verantwoordelijk voor het kwalificatiedossier voor apothekersassistent met daarbij behorende 
keuzedelen. Vanaf schooljaar 2016/2017 kunnen de MBO opleidingen alleen de in 2014 / 2015 
vastgestelde kwalificatiedossier en generieke en specifieke keuzedelen aanbieden. 
De rol van NVFZ binnen SBB is niet formeel. Binnen marksegment Assisterende Gezondheidszorg 
(voor apothekers-, dokters- en tandartsassistent) is er contact met de vertegenwoordiging namens 
apothekersassistent om actief bij te kunnen dragen aan de uitvoering van het kwalificatiedossier 
apothekersassistent en de specifieke keuzedelen, deze zijn: 

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

 
Ontwikkelingen volgen over invulling van de keuzedelen voor AA die vanuit de ROC worden 
aangeboden en de uitvoering van de (regionale) contacten tussen de ROC’s en het bedrijfsleven. 
 
• Commissie opleidingen van de KNMP: aandachtgebied van André Rupert   
Agenda lid van de commissie opleidingen van de KNMP en op deze manier op de hoogte van de 
onderwerpen die worden behandeld en indien nodig geven van input. 
De vertegenwoordigster van marktsegment AG is ook deelnemer van deze commissie en zodoende 
wordt ook via deze commissie informatie gedeeld. 
De contactpersoon NVZA is ook lid van deze commissie en is 1 x per jaar aanwezig bij een 
vergadering van de commissie opleidingen NVFZ. 
 
Onderzoeken op welke wijze de NVZA en NVFZ elkaar kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en 
aanbieden van cursussen voor apotheekmedewerkers. 
In januari 2016 aanwezig met een stand op de landelijke platformdag voor docenten ROC, 
georganiseerd door de KNMP. 
 
 



• Kabiz: aandachtgebied van Dineke Berger  
 
In 2016 wordt ervan uit de NVZA gewerkt aan de BAZ (Beroepsstandaard Apotheken in 
Ziekenhuizen). en de evaluatiegids van de BAZ. In 2016 zal de mogelijkheid bekeken worden of er in 
de evaluatiegids kan worden opgenomen onder 5.2 dat de apotheker van het ziekenhuis zorgt voor 
voldoende geregistreerde en gekwalificeerde medewerkers, inwerkprogramma's en geautoriseerde 
werkwijzen. Het voordeel hiervan is dat je ook de scholing voor apotheekmedewerkers beter kan 
regelen i.v.m. de registratie. En de ziekenhuisapothekers ook rekening moeten houden met 
scholingsbudget voor de apotheekmedewerkers 
 
De commissie opleidingen verzorgt de accreditatie voor de Kabiz m.b.t. de cursussen voor ZAA.   
 
• Ontwikkelingen regionale nascholing Apothekersassistenten en farmaceutisch 

medewerkers 
aandachtsgebied Miriam Huisman en Dineke Berger 
 

Naast de reeds bestaande modules: 
1. Farmacokinetiek & dynamiek 
2. Pijn & Pijnbestrijding 
3. Antistolling 
4. Infectieziekten & antibiotica 

 
Zal de regionale scholing in 2016 worden voortgezet. De insteek van de klankbordgroep is om elk 
jaar het aantal modules uit te breiden met een of twee modules.  
Tevens zijn er initiatieven om ook voor de groep farmaceutisch medewerkers in 2016 een module te 
gaan ontwikkelen. 

 
• Symposia: Samenwerking NVFZ en Optima Farma. 

 
Voorjaar 2016: Symposium / Optima Farma (16 april 2016) 
 
Najaar 2016: NFVZ symposium (5 november 2016) voor medewerkers werkzaam bij bereiden van 
geneesmiddelen, het distribueren hiervan of hierbij een kwaliteit ondersteunende functie hebben. 
Hiervoor is een werkgroep waarvan een lid van de cie-opleidingen deel neemt.   
 
Vergaderingen 
De commissie heeft voor 2016 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 kwalificatiedossier keuzedelen en het beroepscompetentieprofiel. 
. 
De data zijn: 14  januari, 17/3 , 24 juni , 15 september en 17 november. 


