Jaarplan van de NVFZ 2018
Doel, missie & visie
De NVFZ stelt zich als doel op landelijk niveau belangen te behartigen en een actieve bijdrage te
leveren aan onderwerpen die te maken hebben met de medewerkers van de ziekenhuisfarmacie.
Zij dient als vraagbaak en onderhoudt de contacten met andere beroepsgroepen, vakorganisaties en
opleidingsinstituten.
Het bestuur komt minimaal vijf keer per bij elkaar. Het streven is dat een bestuurslid van een
commissie plaatsneemt in het bestuur.
Samenstelling bestuur:
Dineke Berger

Voorzitter

Theo van der Steen

Penningmeester en ledenadministratie

Tessa van der Eng

Secretariaat

Rita Geisler

Ledenadministratie en Website tot 1 april 2018

Gladys van Ceylon

Commissie Management tot 1 april 2018

Lotte de Haan

PR en Website

Dirk de Kleuver

Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Anneke Geusgens

Commissie opleidingen

De NVFZ heeft naast het bestuur ook meerdere commissies.
Het jaarplan en het jaarverslag van de NVFZ bestaat uit een samenvatting van de plannen van het
bestuur en van elke afzonderlijke commissie.
Bestuur
Ø Samenwerken met andere beroepsgroepen:
§ NVKFAZ: de contacten onderhouden en waar mogelijk verder uitbouwen en kijken waar
de beide verenigingen de krachten kunnen bundelen.
§ OptimaFarma: Waar mogelijk en wenselijk zal worden samengewerkt.
Ø Ledenwerving en verjonging van de bestaande werkgroepen. Dit is een meerjarenplan.
Ø Zorgen voor een contactpersoon in alle ziekenhuizen, die als aanspreekpunt kan fungeren
voor de NVFZ. Dit is een meerjarenplan.
Commissie opleidingen
Hoofdpunten uit jaarplan van de commissie opleidingen zijn:
Ø Betrokken en meedenken met de SBB met de ontwikkeling van de opleiding van de
apothekersassistenten, ondersteunen bij het realiseren van stageplaatsen en input leveren
m.b.t. kennis vanuit het werkveld richting ROC.
Ø Contact met de commissie opleidingen van de NVZA (voorheen PUOZ) over ontwikkelingen in
de scholing van de ZAA.
Ø Het verder onder de aandacht brengen van kwaliteitsregistratie bij de ZAA
(ziekenhuisapothekersassistenten).
Ø Deelnemen aan de werkgroep om de kwaliteitsregisters van de beide beroepsverenigingen
(OF en NVFZ) onder te brengen in één register bij de KABIZ

Ø
Ø

Ondersteunen van de organisatie van een symposium, in het voorjaar en najaar
Deelnemen (en waar mogelijk bijdragen) aan de platformdag van de KNMP

Symposia
Ø Eén symposium organiseren in het najaar, waarbij de nadruk ligt op de backoffice
Ø Eén symposium organiseren in het voorjaar, waarbij de nadruk op de frontoffice wordt gelegd
Ø Periodiek vergaderen voor het symposium volgens draaiboek
Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Ø Ondersteunen bij het vernieuwen van de kennisbank/forum op de website.
Ø Het bijhouden van inhoudelijke ontwikkeling/ profilering van kwaliteitsfunctionarissen in
ziekenhuizen op het aandachtsgebied van Klinische farmacie. Kwaliteit wordt hierbij ruim
geïnterpreteerd; het betreft bijvoorbeeld ook Medicatieveiligheid, Arbo en Milieu.
Ø Landelijk organiseren voor een bijeenkomst voor de kwaliteitsmedewerkers in ziekenhuizen
vanuit de commissie K&V
PR en Website
Ø Het evalueren en optimaliseren van de website en het forum.
Commissie Management
Ø Onderzoeken of er animo is voor een overleg in de regio oost en zuid
Ø Contacten onderhouden met de bestaande regio’s, Noord, West en Rijnmond.

