
  
 Jaarverslag 2015  
 
De commissie opleidingen bestond op 1 januari 2015 uit 5 leden: 
 
André Rupert  Calibris, 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 tot april 2015 
 
 
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 2015 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 2015  
o Commissie opleidingen: 8 jan. 13 mrt, 30 april, 4 sept, 15 nov 2015.  
o Platformbijeenkomst Ag medewerkers: 29 januari 2015 
o Algemene leden vergadering NVFZ 12-03-2015 
o Jaarlijks overleg met het bestuur van de KABIZ  30 juli 2015 
o Op 15 november heeft Ithamar Brinkman (cie NVZA/KNMP) deel genomen aan de vergadering 

 
 
Doelstelling 2015 
 
Jaarplan   
De commissie heeft het jaarplan van 2015  naar verwachting uitgevoerd.. Alle vaste en lopende 
activiteiten zijn in 2015 voortgezet.  
 
Wat is er in 2015 bereikt  
 
PR en communicatie, Website 
In 2015 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 

 
 

http://www.nvfz.nl/


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

• Ithamar Brinkman: hij is de vertegenwoordiger voor de cie opleidingen NVZA/ KNMP.  
• 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 2015 zijn in samenwerking met OptimaFarma en de KABIZ voor de apothekersassistenten de 

nieuwe Beroepscode opgesteld. 
- Nieuw is de mogelijkheid vanaf medio 2015 om afdelingsaccreditatie aan te vragen bij de KABIZ. 

Deze afdelingsaccreditatie is bedoeld voor afdelingen die klinische lessen geven. 
- Inmiddels is het mogelijk om je lidmaatschap van de NVFZ te registeren bij de KABIZ en daar de 

bijbehorende punten vast te leggen in het portfolio.  
 
Stand van zaken aantal geregistreerde apothekersassistenten, vanaf 2015 wordt er een duidelijk 
onderscheidt gemaakt tussen diploma en kwaliteitsregistratie. Van het totaal aan ZAA is nu ongeveer 
24% geregistreerd waarvan 11% kwaliteitsgeregistreerde.  
 

 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 
Apothekersassistenten - 354 - 393 - 545 - 616 - 712 
Diplomageregisteerd -  -  -  - 276 - 381 
Kwaliteitsgeregisteerd -  -  -  - 340 - 331 

 
In 2015 zijn 17 herregistraties uitgevoerd. 
  
Accreditatie 
Voor diverse aanbieders van cursussen, workshops en andere bij- en nascholingen zijn accreditaties 
gedaan.  
 
Stand van zaken aantal accreditatie: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Aantal geaccrediteerde 
scholingsactiviteiten 

 
80 

 
58 

 
46 

 
42 

 
54 

  
 
Sub PC (paritaire commissie)  AG (assisterende gezondheidzorg) Calibris, vanaf 1 augustus 
Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB). 
In 2015 zijn de taken van sub PC AG van Calibris overgedragen aan de SBB. Er is vanuit de sub PC 
AG aangegeven dat het wenselijk is dat er een aparte marktsegment komt voor van 
vertegenwoordiging uit het beroepsonderwijs en bedrijfsleven voor assisterende in de 
gezondheidszorg en dat is eind 2015 ook vanuit het bestuur SBB bekrachtigd. 
Vanuit de commissie opleidingen is er contact met de vertegenwoordigster namens AA in het 
marktsegment. Dit contact (agenda lid) is er ook via de commissie opleidingen van de KNMP waar 
deze vertegenwoordigster van het marktsegment AG commissielid is. 
 
Op verzoek van de KNMP is door vertegenwoordiging van de NVFZ en NVZA commissie GMP-z een 
workshop begeleid tijdens de landelijke platformdag voor de docenten van de ROC’s in Nederland. 
Het ging hierbij om toelichting van het keuzedeel “Bereiden en aseptisch handelen”. 
In 2015 is op verzoek van het SBA vanuit de NVFZ ondersteuning gegeven aan het ontwikkelen van 
een servicedocument voor apothekersassistent.  

 
“Het beroep van apothekersassistent is aan allerlei veranderingen onderhevig en maakt dat het 
huidige kwalificatiedossier apothekersassistent onvoldoende aansloot op de beroepspraktijk. 
Vanaf schooljaar 2016/2017 geldt een nieuw kwalificatiedossier apothekersassistent in het 
onderwijs wat voorziet in een betere aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk. Hierin 
staan de volgende kerntaken centraal: verzorgen van medicatiebegeleiding; het verlenen van 
niet-recept gestuurde zorg; het bieden van productzorg; en kwaliteit en deskundigheid. Stichting 
Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) heeft het CINOP opdracht gegeven een servicedocument te 
maken bij het nieuwe kwalificatiedossier apothekersassistent. Hierin is in samenspraak met 



beroepspraktijk en onderwijs beschreven wat er verwacht mag worden aan kennis en 
vaardigheden van een startende apothekersassistent.  
Het resultaat is een breed gedragen servicedocument wat het onderwijs een handvat geeft om 
het onderwijsprogramma verder invulling te geven en het werkveld basis biedt om startende 
apothekersassistenten te faciliteren in hun persoonlijke groei tot een vak-volwassen 
beroepsbeoefenaar. Ik wil dan ook iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het tot stand 
komen van het servicedocument.” 
Lex Voitus van Hamme Directeur Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 
 
Ontwikkelingen opleiding Pharmacy Practitioner   
Eind 2015 waren er 315 afgestudeerde P.P.ers en 56 in opleiding. (leergang 15, 16, 17) 
Ook voor de LLL modules zijn er dit jaar weer veel assistenten die de modules hebben afgerond of 
mee gestart zijn: 
103 Oncologie  
132 Clinical Rules 
67 VTGM 
Accreditatie: 
Sinds september 2015 is de opleiding pharmacy practitioner, naast Kabiz, ook door SANA 
geaccrediteerd voor poliklinische A.A. (432 punten) 
 
Ontwikkelingen regionale nascholing Apotheekassistenten en farmaceutisch medewerkers 
In 2015 heeft de klankbordgroep “voortgezette scholing apothekersassistenten” zich samen met 
PAOFarmacie ingezet om naast de bestaande scholingen 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 2015 zijn de volgende modules georganiseerd: 

Module Aantal deelnemers 2015 
Farmacokinetiek en dynamiek 146 
Antistolling 47 
Pijn en pijnbehandeling 13 
Infectieziekten en antibiotica 21 
Lidmaatschappen (tevens 2 deelnemers per 
lidmaatschap gratis) 

26 

Totaal aantal deelnemers 253 
 
De klankbordgroep beoogd jaarlijks het aantal modules uit te breiden met een of twee nieuwe 
modules. 

 
Symposium  
Op 31 mei 2015 is samen met OptimaFarma het symposium “ouderen, onze zorg!” georganiseerd. De 
opkomst was hoog en we kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag.  
In november is heeft de NVFZ het symposium georganiseerd  “De robot, mijn nieuwe collega?!” 
georganiseerd. 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 mooie opkomst van 100 deelnemers. Zie voor uitgebreide 
verslag op de NVFZ site (http://www.nvfz.nl/symposium/2015-november/) waar ook de presentaties 
van de lezingen staan. 
De voorzitter heeft op de Highlithts op 10 en 17 november 2015 een presentatie gegeven met als 
onderwerp “Laat zien dat je hoge eisen stelt aan je vak !” In de presentatie is o.a. ingegaan op het 
belang van registratie en de voordelen die het heeft om lid te zijn van de NVFZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nvfz.nl/symposium/2015-november/

