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Inleiding:
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van dé Nederlandse beroepsvereniging voor farmaciemedewerkers in
Ziekenhuizen. In dit jaarverslag wordt door het bestuur verantwoording afgelegd voor de financiën en
de doelen, zoals gesteld in het jaarplan 2020. De input voor deze informatie is geleverd door de
commissies en het bestuur van de NVFZ.
Het jaar 2020 is door de Corona pandemie een ander jaar geworden dan iedereen vooraf kon
voorzien of op kon plannen. De gevolgen hadden wereldwijd een enorme impact op mensen en in het
bijzonder voor de medewerkers in de zorg. De werkdruk steeg tot ongekende hoogten en heeft er voor
de meeste commissie en bestuursleden van de vereniging toe geleid dat de vrije tijd spaarzaam werd,
met als gevolg is dat de activiteiten die ontplooit konden worden op de lange baan kwamen. De leden
van de commissies en het bestuur doen deze activiteiten op vrijwillige basis vanuit de motivatie om
elkaar te informeren, te verbinden en om als vakorganisatie de laatste ontwikkelingen met elkaar te
delen zodat we een netwerk opbouwen en kunnen gebruiken als er onderling vragen zijn.
Kort samengevat:
Helaas zijn alle symposia die gepland stonden, komen te vervallen. Door de beperkingen die vanuit de
overheid zijn opgelegd zijn ook de meeste ‘fysieke’ bijeenkomsten voor vergadering en overleg,
onmogelijk gebleken. Deze periode heeft ook financieel gevolgen gehad voor de vereniging. Door het
wegvallen van symposia zijn geen inkomsten gegenereerd anders dan de lidmaatschap bijdragen,
maar daartegenover staat dat er ook minder kosten zijn geweest.
In de volgende pagina’s is de verantwoording gedetailleerd uitgewerkt.

Namens het bestuur van de NVFZ wens ik u veel leesplezier,
Dirk de Kleuver, (voorzitter bestuur NVFZ ‘ad interim’)
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Samenstelling bestuur NVFZ in 2020:
Tessa van der Eng
Voorzitter ‘ad interim’ en symposia organisatie
Theo van der Steen

Penningmeester en ledenadministratie

Lotte Paalvast-Spijkers

Commissie opleidingen

Lotte de Haan

PR en webmaster

Dirk de Kleuver

Commissie Kwaliteit & Veiligheid, webmaster

Rani Kras

Bestuurslid (zonder portefeuille)

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:
• kennis uit het werkveld over dragen naar de beroepsgroep,
• Vergroten van het netwerk,
• dient als vraagbaak en onderhoudt de contacten met andere beroepsgroepen, vakorganisaties en
opleidingsinstituten
• speelt in op nieuwe ontwikkelingen,
• signaleren van knelpunten.
Deze missie en visie moet bereikt worden door;
• Samenwerken met andere beroepsgroepen zoals:
▪ 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.
• Ledenwerving en verjonging van de bestaande werkgroepen. Dit is een continu aandachtspunt.
• Zorgen voor een contactpersoon in alle ziekenhuizen, die als aanspreekpunt kan fungeren voor de
NVFZ. Dit is een continu aandachtspunt.
Communicatie
Gedurende de steeds wisselende omstandigheden en maatregelen gedurende 2020 hebben
commissies en bestuur de overlegstructuren moeten aanpassen. Dit heeft ertoe geleid dat er minder
overleg met andere beroepsorganisaties, maar ook intern als bestuur en de commissies heeft kunnen
plaats vinden.
De NVFZ heeft haar leden kunnen informeren via de website www.nvfz.nl en de nieuwsbrief die 1 keer
per 3 maanden verstuurd wordt naar iedereen die zich daarvoor heeft aangemeld.
Vanuit iedere NVFZ commissie heeft er tenminste één lid zitting in het bestuur van de NVFZ. Dit heeft
als doel de communicatie lijnen korter te houden en sneller te kunnen schakelen.
Het jaarverslag 2019 en jaarplannen 2020 van de commissies zijn op de website geplaatst en
openbaar.
Financiën
Ook financieel is de NVFZ geraakt door de Coronacrisis. Aan de ene kant is er een deel inkomsten uit
symposia die wegvalt. Daartegenover staat dat er ook geen kosten zijn gemaakt om de symposia te
organiseren zoals huur zaal, catering en overige symposia uitgaven.
Wegens het wegvallen van de symposia door Corona, is door het bestuur besloten om de
lidmaatschap bijdrage over 2020 te verlagen tot €30,- per lid per jaar. Het ledenbestand is stabiel
gebleven.
Bovenstaande heeft ertoe bijgedragen dat de NVFZ over 2020 financieel gezond is. Inzicht in
financiële overzichten over 2020 zijn op te vragen bij de penningmeester van de NVFZ.
Vergaderingen 2020 en contacten
• De algemene leden vergadering (ALV) heeft plaatsgevonden dd. 08 oktober 2020.
• Het bestuur is 2 keer fysiek bijeen geweest en heeft via Teams 2 x overleg gevoerd.
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Een bestuurslid woont de jaarlijkse vergadering van de KABIZ bij, in 2020 zijn er meerdere
bijeenkomsten geweest om de nieuwe kwaliteit criteria voor de apothekersassistenten te
vernieuwen.
Het bestuur van de NVFZ is met het bestuur van Optima Farma in overleg geweest.
Er is enkele keren overleg geweest met de CO van de NVZA over de nascholing van de farmacie
medewerkers.
Daarnaast is er een bijdrage geleverd aan het beleidsplan van de NVZA.

Doelstelling 2020 en jaarplan
Vanwege de Corona pandemie heeft de vereniging in 2020 minder activiteiten kunnen ontplooien.
Omdat lang onzeker was of symposia door konden gaan, is zo veel mogelijk ingezet op het
verplaatsen van symposia naar een later tijdstip. Gedurende de tweede helft van het jaar bleek ook
deze verwachting niet haalbaar en is onderzocht hoe de NVFZ toch nog iets voor zijn leden kon
bieden. Omdat de NVFZ weinig kosten gemaakt had is besloten de contributie eenmalig te verlagen
tot €30,- per lid (ipv €60,-). Ook is onderzocht of het aanbieden van een webinar een haalbare optie
was. Dit heeft geleid tot het toepassen van de tool “WebinarGeek” die begin 2021 is ingezet voor een
gratis webinar.
Wat is er in 2020 bereikt
Het bestuur
• De leden van het bestuur zijn ongewijzigd gebleven.
• De vereniging is financieel gezond.
• Dirk de Kleuver heeft aangegeven terug te willen treden binnen de cie K&V en in 2021 ook als
bestuurslid.
• Rani Kras is tot het bestuur toegetreden. Haar rol is om Dirk de Kleuver te gaan vervangen bij de
cie K&V. Door persoonlijke omstandigheden van Rani Kras is zij in de tweede helft van het jaar
tijdelijk teruggetreden. Dirk de Kleuver heeft aangegeven tijdelijk door te gaan.
• Tessa vd Eng heeft aangegeven in 2021 een aantal maanden naar het buiteland te gaan. De rol
van voorzitter ‘ad interim’ zal door Dirk de Kleuver worden waargenomen.
De commissie opleidingen
Niet alle gestelde doelen konden worden behaald vanwege de Corona pandemie:
• De commissie opleidingen heeft op 16 januari de laatste fysieke bijeenkomst gehad, 19 maart , 29
juni, 14 september, 20 november waren digitaal.
• Op 13 januari werd het Optima Farma studentensymposium in Koning Willem 1 College te Den
Bosch georganiseerd. Daarbij was de NVFZ aanwezig als vertegenwoordiging vanuit de politheeken ziekenhuis farmacie en als vertegenwoordiging bestuur NVFZ.
• Op 28 januari werd de platformdag in de Eenhoorn te Amersfoort georganiseerd. De KNMP en de
SBA organiseren deze dag gezamenlijk met als doel het onderwijs te informeren over
ontwikkelingen die van belang zijn voor de beroepsuitoefening van apothekersassistenten.
• Er zijn 30 kennistest politheek/ziekenhuis farmacie vragen ingeleverd voor de jaarlijkse Kennistest
van Optima Farma. Voor het eerst dit jaar is er een Ziekenhuisfarmacie onderdeel. Op 22
september, Apothekersassistente dag werd de winnaar bekend gemaakt. NVFZ stelde de prijs
voor het onderdeel ziekenhuis farmacie ter beschikking.
• De herziening Beroepscode, een samenwerking tussen OF en NVFZ werd doorgeschoven naar
2021.
• Er is een persoonlijk verhaal van de voorzitter Cie.Opl over de eigen ervaring Covid-19, gedeeld
op de website NVFZ.
• Twee leden van de commissie opleidingen nemen deel aan de werkgroep bij-en nascholing voor
apothekersassistenten van de NVZA
o De commissie opleidingen is agenda-lid bij de Cie-opl van KNMP
o De commissie opleidingen is agenda-lid bij de Cie-opl GMP-z van NVZA
o De commissie opleidingen is agenda-lid bij de SBB om over de ontwikkelingen
geïnformeerd te blijven.
• De commissie opleidingen neemt deel aan de werkveldcommissie ‘Zorg’ van de NCOI. Er hebben
meerdere overleggen plaatsgevonden i.v.m. het (praktijk) examen apothekersassistente en de
examen eisen die daarbij horen.
• Er heeft overleg plaatsgevonden op 9 dec 2020 met bestuursleden van Optima Farma waarin
informatie is uitgewisseld over de ontwikkelingen binnen de verenigingen en de activiteiten die
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voor 2021 op stapel staan. Waar mogelijk en wenselijk zal worden samengewerkt. Twee keer per
jaar zal dit bestuur overleg plaats vinden tussen Optima Farma en de NVFZ.
In 2019 is een vervolg gekomen op de regionale nascholing in de vorm van thematrainingen
gecombineerd met herhalingsvragen via de ‘Next Level’ app. Farmacieopleidingen is in
samenwerking met de NVZA in oktober 2019 een pilot “Pijn en pijnbehandeling” opgestart. De
pilot bestaat uit een korte E-Learning van 2 uur, waarna in febr. 2020 via de ‘Next Level’ app
herhalingsvragen worden gesteld. In 2020 is de pilot geëvalueerd. Ondanks de goede resultaten
heeft de NVZA het besluit genomen om niet tot een samenwerking over te gaan. De reden is dat
de NVZA geen garantie kan geven voor het leveren van content. Farmacieopleidingen biedt nu de
thematrainingen in een abonnentsvorm aan.

Symposia
De belangrijkste doelstelling van de NVFZ is om kennis uit het werkveld over te dragen en gebruik
maken van het netwerk. In 2020 zijn alle geplande NVFZ symposia geannuleerd.
• Het Optima Farma Congres, waar een vertegenwoordiging van NVFZ bij aanwezig zou zijn, werd
verplaats van 18 april naar 31 oktober en is uiteindelijk afgelast.
De commissie Kwaliteit en Veiligheid
• De commissie is in 2020 niet fysiek bij elkaar geweest maar heeft vier MS-Teams meetings
gedaan.
• Het geplande symposium in maart 2020 is in eerste instantie verplaatst naar het najaar en
uiteindelijk geannuleerd.
• Er zijn eind 2020 plannen uitgewerkt om in de 1e helft 2021 een webinar te organiseren met als
thema “Medicatieveiligheid”.
Overige contacten en PR
• Het optimaliseren van de website en ledenadministratie.
• De nieuwsbrief is elke drie maanden verstuurd.
• De contacten met de vakbladen en andere organisaties worden goed onderhouden.
• De website, de facebookpagina en de LinkedInpagina worden goed bijgehouden.
• In 2020 zijn minder vacatures geplaatst.

----------------------------------------------------- Einde -----------------------------------------------------
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