
Jaarplan van de NVFZ 2020

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:

Tessa van der Eng Bestuurslid en voorzitter ad interim en symposium

Theo van der Steen Bestuurslid: Penningmeester en ledenadministratie

Lotte de Haan Bestuurslid: Secretariaat PR en Website

Dirk de Kleuver Bestuurslid: Commissie Kwaliteit en Veiligheid en Website

Lotte Paalvast - Spijkers Bestuurslid: 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:

§ NVZA: de contacten onderhouden en waar mogelijk verder uitbouwen en kijken waar de
beide verenigingen de krachten kunnen bundelen.

§ Optima Farma: contacten worden onderhouden en waar mogelijk en wenselijk zal worden
samengewerkt.

Ø Ledenwerving en verjonging van de bestaande werkgroepen. Dit is een continu proces.
Ø Zorgen voor een contactpersoon in alle ziekenhuizen, die als aanspreekpunt kan fungeren

voor de NVFZ. Dit is een continu proces.

Commissie opleidingen
Op de agenda van de commissie opleidingen in 2020 staan:

Ø KABIZ: In 2020 zullen de kwaliteitscriteria voor de apothekersassistenten samen met OF en
de NVFZ opnieuw worden vastgesteld.

Ø Deelname aan de werkgroep vanuit de NVZA die de bij- en nascholing voor de
apothekersassistenten gaat organiseren.

Ø Deelname aan de werkgroep die het nieuwe BCP voor de apothekersassistenten in de
openbare en de ziekenhuisfarmacie opstelt.

Ø Commissie opleidingen ondersteunt de symposia commissies.
Ø De NVFZ zal deelnemen aan het symposium voor derdejaarsstudenten op het ROC Utrecht

dat in januari 2020 wordt georganiseerd door Optima Farma.
Ø Diverse contacten worden onderhouden met andere scholingsaanbieders.

Symposia
Ø Eén symposium organiseren in het voorjaar, waarbij de nadruk ligt op de frontoffice.
Ø Eén symposium organiseren in het najaar, waarbij de nadruk ligt op de backoffice.
Ø Periodiek vergaderen voor het symposium volgens draaiboek.
Ø Onderwerp is actueel en speelt in op laatste ontwikkelingen, is bij voorkeur nog niet eerder

aan bod geweest, moet de doelgroep aanspreken en is praktijkgericht.
Ø Sub-onderwerpen en sprekers vullen elkaar aan.
Ø Sprekers hebben een verschillende achtergrond.



Ø Bij voorkeur gebruik maken van input van ervaringsdeskundigen en/of voorbeelden uit de
praktijk.

Ø Scores evaluatie van symposia zijn gemiddeld positief

Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Ø Het bijhouden van inhoudelijke ontwikkeling/ profilering van kwaliteitsfunctionarissen in

ziekenhuizen op het aandachtsgebied van klinische en poliklinische farmacie. Kwaliteit wordt
hierbij ruim geïnterpreteerd. Het betreft o.a. medicatieveiligheid, Arbo en Milieu.

Ø Landelijk organiseren van een symposium voor de kwaliteitsmedewerkers in ziekenhuizen met
als titel ”Medicatie- en data-veiligheid, een constante uitdaging!” op 24 maart 2020 in het
Meander MC.

PR en Website
Ø Het is in 2019 gelukt om de website te vernieuwen en de ledenadministratie is vernieuwd en in

eigen beheer genomen.
Ø Het optimaliseren van kinderziektes in de website en ledenadministratie wordt in 2020 verder

ingericht.
Ø De nieuwsbrief wordt om de twee maanden 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 Ook in 2020 is het mogelijk om een vacature te plaatsen.


