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Jaarverslag Commissie Opleidingen 2017. 
 
De commissie opleidingen bestond in 2017 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 tot 1-12-2017 * 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 * Lid commissie opleidingen NVFZ  
  
 
Eind 2017 heeft de commissie afscheid genomen van Miriam Huisman als lid van de commissie 
opleidingen. Op dit moment worden haar taken onderling waargenomen.  
 
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. 
 
 
 
Vergaderingen c.q. bijeenkomsten bezocht in 2017 
o Commissie opleidingen: 5 keer.  
o Platformbijeenkomst Ag medewerkers:  1 keer 
o Algemene ledenvergadering NVFZ: 1 keer  
o Overleg met het bestuur van de Stichting KABIZ over het samenvoegen van de kwaliteitscriteria van 

de openbare en de ziekenhuisfarmacie: 2 keer 
o Overleg over vernieuwen kwaliteitscriteria Farmaceutische consulenten: 1 keer 
o Overleg met PUOZ (nu commissie opleidingen NVZA) :  1 keer 
o Overleg met de stuurgroep van PAOfarmacie voort gezette opleiding voor ZAA: 3 keer 
o Overleg met het bestuur van OptimaFarma: 1 keer 
 
 
Doelstelling 2017 
 
Jaarplan 
De commissie heeft het jaarplan van 2017 naar verwachting uitgevoerd. Alle vaste en lopende 
activiteiten zijn in 2017 voortgezet.  
 
Wat is er in 2017 bereikt. 
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Afstemming met de NVFZ, de NVZA en de KNMP.   
Binnen de KNMP is een commissie opleidingen waarin 2 ziekenhuisapothekers namens de NVZA lid 
zijn. Afgevaardigde Ithamar Brinkman is voor deze commissie de contactpersoon voor de NVFZ.  
Van de NVFZ is André Rupert agenda lid en blijft zodoende op de hoogte van de ontwikkelingen binnen 
de commissie opleidingen KNMP. 
 
Tijdens de Platformdag, bijeenkomst voor de docenten van de ROC, georganiseerd door commissie 
KNMP was  de NVFZ met een stand aanwezig en heeft deelgenomen aan de lezingen en workshops. 
 
Door het bestuurslid NVZA, portefeuillehouder Wetenschap Opleiding & Onderwijs is op 15 mei 2017 in 
een brief een dringende oproep aan alle leden gestuurd met verzoek om:  
1. Het bieden van ondersteuning bij het nieuwe lesprogramma voor apothekersassistenten bij de ROC’s  
2. Het aanbieden van stageplaatsen in de ziekenhuisfarmacie  
3. Het bieden van ondersteuning bij de invulling van regionaal vervolgonderwijs voor 
apothekersassistenten in ziekenhuizen.  
Deze brief is tot stand gekomen door onderleg tussen, en zodoende ook mede ondertekend door, de 
voorzitter van de Stichting Post Universitair Onderwijs Ziekenhuisfarmacie (PUOZ) , de 
opleidingsdirecteur van de NVZA en de voorzitter van de NVFZ. 
 
De ontwikkelingen van de evaluatiegids BAZ van de NVZA blijven we als commissie opleidingen volgen. 
 
SBB marktsegment Assisterende Gezondheidszorg.   
In SBB marktsegment Assisterende Gezondheidszorg is Pauline Hoogenwerf, vanuit de SBA, 
afgevaardigde namens de opleiding apothekersassistenten, tevens is zij verantwoordelijk voor het 
secretariaat van de commissie opleidingen KNMP.  
Periodiek is er contact tussen de SBB afgevaardigde marktsegment AG en André Rupert als 
contactpersoon van de NVFZ. 
 
 
Kwaliteitsregister.  
De registratie wordt uitgevoerd door de Stichting KABIZ.  
- In 2017 is de kwaliteitsregistratie van de apothekersassistenten, van de openbare apotheken 

(voorheen Stichting KAOF) overgegaan naar het kwaliteitsregister van de Stichting KABIZ. Alle 
apothekersassistenten staan nu bij een stichting geregistreerd.  

- Twee keer per jaar komt de Accreditatie registratie commissie bijeen om te overleggen over het 
kwaliteitsregister en eventuele knelpunten zo snel mogelijk op te lossen.  

- In november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor het opstellen van de nieuwe 
kwaliteitscriteria voor de Farmaceutische consulenten. 

- De Stichting KABIZ heeft haar website in 2016 vernieuwd en toegankelijker gemaakt en heeft de 
website in 2017 verder geoptimaliseerd 

 
Stand van zaken aantal geregistreerde apothekersassistenten.  
Op dit moment zijn er 435 apothekersassistenten kwaliteit geregistreerd zowel van de ziekenhuis als 
van de openbare farmacie dat is 62% van het totaal aantal bij de Kabiz aangemelde 
apothekersassistenten 
 
 
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 2017 
Aantal nieuwe 
geaccrediteerde 
scholingsactiviteiten 

 
80 

 
58 

 
46 

 
42 

 
54 

 
50 

 
46 

  
Ontwikkelingen opleiding Pharmacy Practitioner en Long Life Learning modules. 
De aanmeldingen voor de opleiding Pharmacy Practitioner is in 2017 verder terug gelopen. In het najaar 
is dan ook geen nieuwe opleiding gestart.  
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Ontwikkelingen regionaal vervolgonderwijs Apotheekassistenten in ziekenhuizen. 
In 2017 zijn de modules voor de voortgezette opleiding voor apothekers assistenten in ziekenhuizen 
weer landelijk aangeboden. Helaas valt het aantal deelnemers tegen en is er in het najaar van 2017 
besloten samen met PAOFarmacie om geen vervolg aan deze modules te geven in 2018. Momenteel 
wordt onderzocht of er nog een studie app ontwikkeld kan worden om deze aan te bieden aan de ZAA. 
 
Symposia. 
Het voorjaarssymposium hebben we helaas moeten afzeggen omdat er te weinig aan meldingen waren.  
 
Op 4 november heeft de NVFZ het symposium Risicomanagement “Wie stilstaat voor een valkuil, valt er  
in” georganiseerd. Het was een geslaagde dag met een grote opkomst van 140 deelnemers. Kijk  voor 
een uitgebreid verslag op de NVFZ site, hier staan ook de presentaties van de lezingen. 
 
Overige activiteiten. 
Op uitnodiging van OptimaFarma hebben we deelgenomen aan het symposium voor derdejaars 
studenten bij het ROC Midden Nederland in Utrecht. Dit was een groot succes, er was veel 
belangstelling voor de ziekenhuisfarmacie 
 
 
 


