
Pagina 1 van 2 
 

  
Jaarverslag 2017 bestuur NVFZ 
 
 
Samenstelling bestuur NVFZ in 2017: 
 
Dineke Berger  Voorzitter bestuur en voorzitter commissie opleidingen  
   
Gladys van Ceylon Bestuurslid en commissie management en PR  
 
Rita Geisler Bestuurslid ledenadministratie en webmaster  
 
Theo van der Steen  Bestuurslid en penningmeester 
 
Tessa van der Eng  Bestuurslid en secretariële ondersteuning 
 
Anneke Geusgens  Bestuurslid en commissie opleidingen 
 
Lotte de Haan   Bestuurslid en PR  
 
Dirk de Kleuver   Bestuurslid en commissie Kwaliteit en Veiligheid 
 
 
 
Algemeen  
Het bestuur van de NVFZ:  
• Behartigt de collectieve belangen van medewerkers in ziekenhuisapotheken; 
• Signaleert knelpunten; 
• Speelt in op nieuwe ontwikkelingen; 
• Dient als vraagbaak en onderhoudt contacten met vakorganisaties, andere beroepsverenigingen 

en beroepsgroepen en belangenorganisaties. 
 

 
Communicatie  
De NVFZ houdt haar leden op de hoogte via de website www.nvfz.nl en de nieuwsbrief die 
maandelijks verschijnt. Om beter te weten en meer contact te krijgen met de regio’s heeft het bestuur 
een start gemaakt bij het aanwezig zijn van een bestuurlid bij de diverse regiovergaderingen. Hiermee 
wordt de interactie van het bestuur en haar leden verbeterd. Voor zover van toepassing staan de 
jaarverslagen 2017 en de jaarplannen 2018 van de werkgroepen van de commissie van de NVFZ op 
de website.  
             
Vergaderingen 2017 en contacten 
• De ALV heeft plaatsgevonden op 06-07-2017. 
• Het bestuur is vijf keer bijeen geweest.  
• De voorzitter woont de jaarlijkse vergadering van de KABIZ bij, in 2017 zijn er meerdere 

bijeenkomsten geweest over het samenvoegen van het kwaliteitsregister van de openbare en de 
ziekenhuis farmacie. 

• De voorzitter heeft enkele voorzittersvergaderingen van de UOV bijgewoond. 
• Met het bestuur van Optima Farma en de NVFZ is overleg geweest.  
• In maart is er met de PUOZ een overleg geweest, m.b.t. de opleidingen van de 

apotheekmedewerkers. 
• Op 26-01-2017 is de landelijke platformdag voor docenten van AA bijgewoond. 
 
Doelstelling 2017 en jaarplan 
Wij kunnen terugkijken op een goed verenigingsjaar waar stappen zijn ondernomen die in de 
komende jaren moeten worden uitgewerkt. De doelstellingen van het jaarplan van 2017 zijn op een 
flink aantal punten behaald, sommige punten kosten meer tijd en lopen door in 2018.  
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Wat is er in 2017 bereikt  
 
Het bestuur 
Ø Het aantal leden van de vereniging is ook dit jaar stabiel gebleven. 
Ø Het bestuur hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Het is dit jaar gelukt om de 

samenstelling van het bestuur zo te regelen dat er van elke commissie één persoon lid is van het 
bestuur. 

Ø De vereniging is financieel gezond. 
Ø Helaas hebben we het voorjaarssymposium moeten annuleren omdat er te weinig aanmeldingen 

waren. 
Ø In november heeft de vereniging het symposium “Risicomanagement, wie stil staat voor een 

valkuil, valt er niet in“ georganiseerd. Dit symposium was een groot succes met veel bezoekers en 
positieve reacties. 

 
De commissie Kwaliteit en Veiligheid 
Ø De commissie in 2017 twee keer bij elkaar geweest en heeft meerdere teleconferenties gehouden. 
Ø Momenteel is de commissie druk met de voorbereiding voor het symposium “Risico gestuurd 

auditen en Quality Risk Management/ risicoanalyses” dat op 15 maart 2018 wordt georganiseerd 
in Ravenstein. 

Ø De commissie heeft input geleverd voor het door ontwikkelen van de kennisbank/ forum.  
 
De commissie opleidingen 
Ø In 2017 is het kwaliteitsregister van de openbare farmacie en de ziekenhuisfarmacie 

samengevoegd in het register bij de KABIZ. Hiervoor is het nodige werk verzet. Voor de 
apothekersassistente werkzaam in de ziekenhuisfarmacie heeft dit geen gevolgen. Daarnaast zijn 
alle normale activiteiten voor de KABIZ gedaan. 

Ø In maart is er een overleg geweest met de PUOZ over de stageplaatsen in de 
ziekenhuisapotheken en de nascholing voor de apothekersassistenten. Hierna is een brief 
namens de NVZA uitgegaan aan alle ziekenhuisapotheken waarin opgeroepen is mee te werken 
aan de realisatie van voldoende stageplaatsen en scholingsmogelijkheden. Het overleg met 
PUOZ zal waarschijnlijk in 2018 een vervolg krijgen. 

Ø Helaas hebben we de regionale nascholing voor de apothekersassistenten die we samen met 
PAO Farmacie organiseerde moeten stopzetten omdat er te weinig aanmeldingen waren. Ook de 
opleiding voor Pharmacy Practitioner zal in de huidige vorm niet meer worden gegeven   

Ø De NVFZ heeft deelgenomen aan het symposium voor derde jaar studenten op het ROC Utrecht 
dat werd georganiseerd door Optima Farma 

Ø Er heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Optima Farma waarin informatie is 
uitgewisseld over de ontwikkelingen binnen de verenigingen en de activiteiten die voor 2018 op 
stapel staan. Waar mogelijk en wenselijk zal worden samengewerkt. Dit overleg zal ook in 2018 
worden voortgezet. 

Ø De NVZA is dit jaar gestart met de ontwikkeling van een visie op de ziekenhuisapotheek in 2020. 
Hierin zal ook de (veranderende) rol van de apothekersassistent worden vormgegeven. Deze visie 
zal in 2018 verder worden geconcretiseerd.  

Ø SBB heeft in het najaar een brainstormsessie georganiseerd over de toekomst van de assistent in 
de gezondheidszorg. De leden van de opleidingscommissie hebben hier niet aan deelgenomen.  

 
De commissie management en PR 
Ø Dit jaar is er voor regio Zuid een middenkader bijeenkomst georganiseerd, helaas hebben we dit 

moeten afzeggen bij gebrek aan belangstelling. 
Ø De contacten met de regio’s Noord, West en Rijnmond worden goed onderhouden.  
Ø In regio Oost zijn geen activiteiten georganiseerd. 
Ø Het is in 2017 niet gelukt om de kennisbank/forum te vernieuwen. Dit actiepunt wordt in 2018 

opgepakt. 
Ø De nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd. 
Ø De contacten met de vakbladen en andere organisaties worden goed onderhouden. 
Ø De website, de facebookpagina en de LinkedInpagina worden goed bijgehouden. 
Ø Er is in 2017 elf keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vacature te plaatsen. 
 


