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Jaarverslag Commissie Opleidingen 2016. 
 
De commissie opleidingen bestond in 2016 uit 5 leden: 
 
André Rupert  * Contactpersoon voor SBB (Stichting Beroepsonderwijs & 

Bedrijfsleven) marksegment Assisterende Gezondheidszorg (AG) 
* Agenda lid commissie opleidingen KNMP .* Voorzitter werkgroep 
najaar symposium NVFZ 
   

Miriam Huisman * Secretaris 
* Coördinator werkgroep  scholing voor apothekersassistenten  

 * Lid werkgroep voorjaar symposium NVFZ 
 

Dineke Berger * Voorzitter NVFZ 
 * Contactpersoon kwaliteitsregister en werkzaamheden Stichting Kabiz 

* Lid werkgroep scholing voor apothekersassistenten 
 
Lotte Paalvast  * Lid werkgroep voorjaar symposium NVFZ 

* Contactpersoon Stichting KABIZ  
 

Anneke Geusgens Waarnemend lid commissie opleidingen NVFZ vanaf juli 2016 
  
 
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. her opleiden van apothekersassistenten en andere medewerkers in een 
ziekenhuisapotheek of poliklinische apotheek. De commissie ziet het als haar taak om de 
ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en waar 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 2016 de leden via de website: www.nvfz.nl , via nieuwsbrieven en via de 
landelijke symposia geïnformeerd over werkzaamheden binnen de commissie en de nieuwe 
ontwikkelingen binnen de diverse opleidingen.  
 
Vergaderingen 2016 
o Commissie opleidingen: 14 januari, 17 maart, 7 juli, 15 september, 17 november 2016.  
o Platformbijeenkomst Ag medewerkers: 28 januari 2016 
o Algemene ledenvergadering NVFZ: 7 april 2016  
o Jaarlijks overleg met het bestuur van de Stichting KABIZ: heeft niet plaats gevonden 
o Overleg met bestuur van de NVZA: 8 april 2016  
o Een brainstormsessie met afvaardiging vanuit NVZA en NVKFAZ over de toekomst van de 

apotheekmedewerkers: 28 juni 2016  
o Overleg EAP:  
 
 
Doelstelling 2016 
 
Jaarplan 
De commissie heeft het jaarplan van 2016 naar verwachting uitgevoerd. Alle vaste en lopende 
activiteiten zijn in 2016 voortgezet.  
 
 
 
 
 

http://www.nvfz.nl/
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Wat is er in 2016 bereikt. 
 
PR en communicatie. 
In 2016 is de nieuwe website afgemaakt. 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 

 kwaliteitsregister 
 
 
Afstemming met de NVFZ, de NVZA en de KNMP. 
Binnen de KNMP is een commissie opleidingen waar Ithamar Brinkman namens de NVZA aan 
deelneemt. In SBB marktsegment Assisterende Gezondheidszorg is Pauline Hoogenwerf, vanuit de 
SBA, afgevaardigde namens de opleiding apothekersassistenten. Van de NVFZ is André Rupert agenda 
lid en zodoende op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de commissie opleidingen KNMP. 
 
Tijdens de platformdag op 28 januari 2016 was de NVFZ met een stand aanwezig en is deelgenomen 
aan de lezingen en workshops. 
 
Op 28 juni is op initiatief van de NVFZ een brainstorm overleg geweest met afvaardiging vanuit de 
NVZA (ziekenhuis- en poliklinische apothekers), NVKFZA (analisten werkzaam in ziekenhuisapotheken) 
en NVFZ over de toekomst van de apotheekmedewerkers. Vanuit dat overleg is een brief gestuurd naar 
de NVZA wat nog geen vervolg heeft gekregen. 
 
In 2016 heeft de NVZA de BAZ (Beroepsstandaard Apotheken in Ziekenhuizen) vastgesteld. Vanuit de 
NVFZ is gevraagd om in de evaluatiegids (bijlage van de BAZ) een verwijzing op te nemen voor 
registratie van gekwalificeerde medewerkers in het kwaliteitsregister van de Stichting KABIZ. Op dit 
moment is er hoofdzakelijk aandacht voor registratie van (ziekenhuis)apothekers en nog onduidelijk hoe 
dit een vervolg krijgt voor andere apotheekmedewerkers. 
 
 
SBB marktsegment Assisterende Gezondheidszorg. 
Er is regelmatig contact tussen SBB afgevaardigde marktsegment AG en de contactpersoon van de 
NVFZ (André Rupert) 
 
Vanaf het schooljaar 2016-2017 moeten alle ROC opleidingen werken met het nieuwe 
kwalificatiedossier. Er is nog steeds onduidelijk hoe er invulling wordt gegeven aan de keuzedelen.  
Op initiatief van het SBA is op 22 september 2016 een bijeenkomst geweest voor het werkveld en 
verschillende ROC’s over keuzedelen ‘bereiden en aseptisch handelen’ en ‘intra- en transmurale zorg’. 
Aanleiding hiervoor is dat er vanuit ROC’s en werkveld  signalen zijn m.b.t. de worsteling rondom de 
ontwikkeling van de keuzedelen in relatie tot de nieuwe kwalificatiestructuur voor apothekersassistenten.  
De NVFZ heeft hieraan deelgenomen en houdt m.b.t. de voortgang de vinger aan de pols. 
 
 
Kwaliteitsregister.  
De registratie wordt uitgevoerd door de Stichting KABIZ.  

- In 2016 hebben er op het gebied van samenwerking geen bijzondere activiteiten plaatsgevonden 
tussen OptimaFarma en de Stichting KABIZ. Alle documenten zijn op orde. 

- De Stichting KABIZ heeft haar website in 2016 vernieuwd en toegankelijker gemaakt.  
 
Stand van zaken aantal geregistreerde apothekersassistenten.  
Vanaf 2016 wordt er een duidelijk onderscheidt gemaakt tussen een diploma en een 
kwaliteitsregistratie. Van het totaal aan ZAA (3000) is nu ongeveer 28% geregistreerd waarvan 10,8% 
kwaliteit geregistreerde.  
 

 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 

Apothekersassistenten - 354 - 393 - 545 - 616 - 712 - 841 

Diplomageregisteerd -  -  -  - 276 - 381 - 517 

Kwaliteitsgeregisteerd -  -  -  - 340 - 331 - 324 
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Accreditatie. 
Voor diverse aanbieders van cursussen, workshops en andere bij- en nascholingen zijn accreditaties 
uitgevoerd. 
 
Stand van zaken aantal accreditaties: 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal nieuwe 
geaccrediteerde 
scholingsactiviteiten 

 
80 

 
58 

 
46 

 
42 

 
54 

 
50 

  
 
 
Ontwikkelingen opleiding Pharmacy Practitioner en Long Life Learning modules. 
Eind 2016 waren er 331 afgestudeerde Pharmacy Practitioners, waren 2 cursisten gestopt en waren er 
75 in opleiding (leergang 16, 17, 18). 
Ook hebben een groot aantal assistenten in 2016 een of meerdere Long Life Learning modules gevolgd 
en/of afgerond:  
121 Oncologie  
147 Clinical Rules 
88 VTGM 
 
 
Accreditatie. 
Ontwikkelingen regionaal vervolgonderwijs Apotheekassistenten in ziekenhuizen. 
Hoewel de aanloopfase langer duurt dan verwacht is er een stijgende lijn in het aantal ziekenhuizen dat 
modules afneemt. 
Ook zijn er weer twee nieuwe modules ontwikkeld: Coronaire hartziekten en  Sonde en parenteralia. 
 
In 2016 zijn de volgende modules georganiseerd: 

Module Aantal 
deelnemers 
2015 

Aantal 
deelnemers 
2016 

Farmacokinetiek en dynamiek 146 78 

Antistolling 47 55 

Pijn en pijnbehandeling 13 26 

Infectieziekten en antibiotica 21 131 

Coronaire hartziekten --- ----- 

Sonde en parenteralia --- 22 

Lidmaatschappen (tevens 2 deelnemers per 
lidmaatschap gratis) 

26 30 

Totaal aantal deelnemers 253 327 

 
De klankbordgroep beoogt jaarlijks het aantal modules uit te breiden met een of twee nieuwe modules. 

 
 

 
Symposia. 
Op 16 april 2016 is samen met OptimaFarma het symposium “Een dag naar mijn hart” georganiseerd. 
De opkomst was hoog (170 deelnemers). We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde dag. Zie een 
uitgebreid verslag op de website NVFZ: http://nvfz.nl/portfolio-item/een-dag-naar-mijn-hart/ 
 
Op 15 november heeft de NVFZ het symposium “Spillage wat een verloren tijd en geld” georganiseerd. 
Het was een geslaagde dag met een mooie opkomst van 110 deelnemers. Zie voor uitgebreid verslag 
op de NVFZ site, hier staan ook de presentaties van de lezingen http://nvfz.nl/portfolio-item/spillage/ 
 
 
 
 

http://nvfz.nl/portfolio-item/een-dag-naar-mijn-hart/
http://nvfz.nl/portfolio-item/spillage/

