Jaarplan 2017
Doel van de commissie opleidingen:
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 apothekersassistent(e) (AA) en medewerkers in de ziekenhuisapotheek.
Taakverdeling:
André Rupert

* Contactpersoon voor SBB (Stichting Beroepsonderwijs &
Bedrijfsleven) marksegment Assisterende Gezondheidszorg (AG)
* Agenda lid commissie opleidingen KNMP en commissie
opleidingen GMP-z NVZA
* Voorzitter werkgroep najaar symposium NVFZ

Miriam Huisman

* Secretaris
* Coördinator 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

* Lid NVFZ
* Waarnemend lid commissie opleidingen KNMP

Verdeling taken:
 Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB) (André Rupert, Anneke Geuskens):
Binnen de SBB is het marktsegment Assisterende Gezondheidszorg (AG) verantwoordelijk voor het
kwalificatiedossier voor apothekersassistent met daarbij behorende keuzedelen. Vanaf schooljaar
2016/2017 zijn de MBO opleidingen gestart met de vastgestelde kwalificatiedossier en generieke en
specifieke keuzedelen.
De rol van de NVFZ binnen de SBB is niet formeel. Binnen marksegment AG (voor apothekers-,
dokters- en tandartsassistent) is er contact met de vertegenwoordiging namens de apothekersassistent
om actief bij te kunnen dragen aan de uitvoering van het kwalificatiedossier apothekersassistent en de
specifieke keuzedelen. Dit zijn:
1. bereiden en aseptisch handelen.
2. individuele farmaceutische patiëntenzorg.
3. intra- en transmurale farmacie.
4. eerstelijns farmacie en ketenzorg.
Vanuit de NVFZ worden de ontwikkelingen gevolgd over de invulling van de keuzedelen voor
apothekersassistent 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 (André Rupert, Anneke Geusgens):
Als agendalid volgt de commissie opleidingen de ontwikkelingen binnen de commissie opleidingen
van de KNMP en wordt indien nodig input gegeven aan de voorzitter.
Op 26 januari 2017 zal de NVFZ aanwezig met een stand op de landelijke Platformdag voor
docenten ROC, georganiseerd door de KNMP en deelnemen aan de lezingen en workshops.
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Stichting Kabiz (Dineke Berger, Lotte Paalvast):
De verwachting is dat medio 2017 de registratie van alle apothekersassistenten, van de openbare
apotheken (voorheen Stichting KAOF) naar het kwaliteitsregister van de Stichting KABIZ over gaan.
De overgang maakt een nadere structurering van de samenwerking tussen Stichting Kabiz, Stichting
KAOF en Optimafarma noodzakelijk. Naar verwachting zal er een nieuwe adviesgroep worden
ingesteld, waarin alle betrokken partijen vertegenwoordigd zullen zijn. De NVFZ zal vanuit de
commissie opleidingen hier aan deelnemen. De verwachting is dat deze adviesgroep twee keer per jaar
bijeen zal komen.
De commissie opleidingen verzorgt de accreditatie voor de Stichting KABIZ m.b.t. de cursussen voor
ziekenhuisapothekersassistent.
Gezien de grote uitbreiding van kwaliteit geregistreerde apothekersassistenten binnen de openbare
farmacie zal er een toename zijn in het aantal gevolgde scholingen dat moet worden geaccrediteerd.
In 2017 zal worden nagedacht over de wijze waarop de NVFZ dit gaat organiseren.


Ontwikkelingen regionale nascholing apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers
(Miriam Huisman, Dineke Berger):
Naast de reeds bestaande modules:
1. Farmacokinetiek & dynamiek
2. Pijn & Pijnbestrijding
3. Antistolling
4. Infectieziekten & antibiotica
5. Coronaire hartziekten
6. Sonde en parenteralia
7. Geriatrie
zal de regionale scholing in 2017 worden voortgezet. De insteek van de klankbordgroep is om elk jaar
het aantal modules uit te breiden met een of twee modules.


Symposia NVFZ (allen):
Voorjaar 2017: Symposium de ontwikkeling van E-HE@ALTH in de apotheek (11 maart) voor alle
apothekersassistenten. Hiervoor is een werkgroep waarvan een afvaardiging van de
commissieopleidingen deel neemt.
Najaar 2017: NFVZ symposium (4 november 2017) voor medewerkers werkzaam bij het bereiden
van geneesmiddelen, het distribueren hiervan of hierbij een kwaliteit ondersteunende functie
hebben. Hiervoor is een werkgroep waarvan een lid van de commissie opleidingen voorzitter is.

Vergaderingen:
De commissie heeft voor 2017 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: 19 januari, 16 maart , 1 juni, 21 september en 16 november 2017.

PR/Communicatie:
Binnen de NVFZ is een nieuwe commissie PR/Communicatie ingesteld. Reden voor de commissie
opleidingen om geen specifieke activiteiten op het gebied van PR en/of communicatie in het jaarplan
2017 op te nemen.
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