Jaarplan 2018
* 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.
Begin 2018 is de commissie opleidingen uitgebreid met 2 nieuwe leden: Fatima Sart en Alma Skopic.
De taakverdeling is nu als volgt:
André Rupert

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

Dineke Berger

* Voorzitter commissie opleidingen NVFZ
* Voorzitter bestuur NVFZ
* Contactpersoon Kwaliteitsregister en werkzaamheden Stichting
Kabiz.

Lotte Paalvast

* Contactpersoon NCOI
* Contactpersoon Stichting KABIZ
* Promotie Cie-opl./ website NVFZ

Anneke Geusgens

*
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Fatima Sarti

* Contactpersoon voor SBB (Stichting Beroepsonderwijs &
Bedrijfsleven) marksegment Assisterende Gezondheidszorg (AG)
* Lid werkgroep NVZA scholing voor apothekersassistenten
* Lid werkgroep voorjaar en najaar symposium NVFZ

Secretaris commissie opleidingen NVFZ
Lid bestuur NVFZ
Agenda lid commissie opleidingen KNMP
Lid werkgroep NVZA scholing voor apothekersassistenten

Er wordt nog gezocht naar een extra commissielid die o.a. als contactpersoon voor de Stichting KABIZ
wil optreden en wil deel nemen aan de werkgroepen voor het organiseren van een voorjaars- en
najaarssymposium.

• Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB)
Binnen de SBB is het marktsegment Assisterende Gezondheidszorg (AG) verantwoordelijk voor het
kwalificatiedossier voor apothekersassistent met de daarbij behorende keuzedelen. Vanaf schooljaar
2016/2017 zijn de MBO opleidingen gestart met het 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.
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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.
In het voorjaar 2018 organiseert het SBA een bijeenkomst met afvaardiging vanuit
ziekenhuisapotheken en grootbereiders en de ROC’s en die het keuzedeel ‘Bereiden en aseptisch
handelen’ aanbieden. Vanuit de praktijk komen signalen binnen dat er grote verschillen zijn hoe de
ROC’s dit keuzedeel aanbieden. Het doel van deze bijeenkomst is om informatie te delen m.b.t. o.a. de
inhoud van het keuzedeel, de ondersteuning vanuit het werkveld, de invulling van de stage en het
examineren van het keuzedeel.
• Commissie opleidingen van de KNMP:
NVFZ is agenda-lid en volgt zodoende de ontwikkelingen binnen de commissie opleidingen KNMP en
indien nodig wordt er input gegeven.
Stichting Kabiz:
In de eerste helft van dit jaar gaan Kabiz, NVFZ en OptimaFarma de kwaliteitscriteria voor de
farmaceutische consulenten opnieuw vaststellen. Daarna zijn de kwaliteitscriteria voor de
apothekersassistenten aan de beurt om deze opnieuw te beoordelen en vast te stellen.

•

De Accreditatie registratie Commissie: deze komt 2x per jaar bijeen om alle lopende zaken te
bespreken.
De commissie opleidingen verzorgt de accreditatie voor de Stichting KABIZ m.b.t. cursussen voor
ziekenhuisapothekersassistenten. Het onderbrengen van de kwaliteit geregistreerde
apothekersassistenten binnen de openbare farmacie binnen de Stichting Kabiz zal leiden tot een
toename van het aantal gevolgde scholingen dat moet worden geaccrediteerd. In 2018 zal worden
nagedacht over de wijze waarop de NVFZ dit gaat organiseren.
• Nascholing apothekersassistenten en farmaceutisch medewerkers
De regionale nascholing in 2018 via de PAOFarmacie krijgt geen vervolg.
De nascholing van de NVPF is ondergebracht bij de NVZA, vanwege de “fusie” tussen de NVPF en
NVZA. Op dit moment wordt er zeer beperkt nascholing vanuit de NVZA georganiseerd (2 cursussen
per jaar). Begin 2018 gaat de commissie onderwijs van de NVZA een werkgroep samenstellen om de
scholing voor de apothekersassistenten te gaan verzorgen. De commissie opleidingen zal voor deze
werkgroep worden uitgenodigd.
* Symposia NVFZ
1. Voorjaar 2018: Op 17 maart wordt het voorjaarssymposium georganiseerd: “Oncologie in breed
perspectief”. Hiervoor is een werkgroep ingesteld waarin een afvaardiging van de commissie
opleidingen deelneemt.
2. Najaar 2018: Op 3 november wordt voor medewerkers werkzaam bij het bereiden van
geneesmiddelen, het distribueren hiervan of hierbij een kwaliteit ondersteunende functie hebben een
symposium georganiseerd. Hiervoor is een werkgroep ingesteld waarin een afvaardiging van de
commissie opleidingen deelneemt.
• Vergaderingen:
De commissie heeft voor 2018 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 voorlopige data zijn: 18 januari, 22 maart , 14 juni, 20 september en 15 november 2018.
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