Kwaliteitsregister
Apothekersassistenten

Laat zien waarvoor
je staat!
Speciale regelingen Er is een herintreders- en dispensatieregeling.

In bepaalde gevallen kunnen apothekersassistenten hierop een beroep doen.
Kijk op www.kabiz.nl voor de regeling en aanvraagformulieren.

Vragen?
Neem contact op met KA B IZ

T

030 - 23 22 184 | m
 aandag & vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur				

	E	
info@kabiz.nl
I www.kabiz.nl

dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur

Contact
	OP TI MA FARMA

T 06 - 57 96 72 13 | ma t/m do, tussen 9.00-17.00 uur
	E	
register@optimafarma.nl
I www.optimafarma.nl
	NVF Z

T 06 - 22 69 28 37 | ma t/m do, tussen 9.00-17.00 uur
	E	
info@nvfz.nl 		
I www.nvfz.nl

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten De apothekersassistent vervult
een sleutelrol in de gezondheidszorg. Apothekersassistenten zijn het 1e aanspreekpunt
in zowel de openbare als de poliklinische apotheek en ook in het ziekenhuis vervullen
zij een belangrijke rol. De zorgvraag van patiënten verandert en stijgt en dit stelt ook
steeds meer eisen aan de deskundigheid en kwaliteit van de apothekersassistent. Als
apothekersassistent ben je trots op je vak en dat wil je laten zien! Deskundig zijn en
bijblijven binnen je vakgebied staat daarbij centraal.
Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten geeft je met een digitaal portfolio de
mogelijkheid om je professionele deskundigheid bij te houden en laat zien welke
kwaliteiten je in huis hebt! Zo weten werkgevers, collega zorgverleners, zorgverzekeraars
maar bovenal de patiënten/cliënten in de apotheek wat jij te bieden hebt.
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Diploma geregistreerd of Kwaliteitsgeregistreerd
Alleen met continue bij-en nascholing blijf je als apothekersassistent kwaliteitsgeregistreerd.
Zo laat je als apothekersassistent zien dat je je vak serieus neemt en je kennis en kunde op
peil houdt. Niet alleen ben je hierbij zelf gebaat maar ook je werkgever en de patiënt in de
apotheek.

Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten is in 2009 van start gegaan en telt na de
samenvoeging van KAOF, per 1 juli 2017, ruim 9500 geregistreerde apothekersassistenten.
Je kunt je inschrijven als je in het bezit bent van een erkend diploma apothekersassistent
en je akkoord gaat met de door beide beroepsverenigingen, Optima Farma en NVFZ,
opgestelde beroepscode. Elke 5 jaar volgt, indien je hebt voldaan aan de gestelde
kwaliteitscriteria, een herregistratie. Om in het kwaliteitsregister te blijven, moet je elke 5
jaar voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria:
A. Werkervaring

2400 uur patiënt / cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald in minimaal 36
maanden. Berekening is gebaseerd op een gemiddelde van 12 uur per week in vijf jaar.
B. Deskundigheidsbevordering

100 punten totaal in vijf jaar waarvan:

- Min. 60 punten zijn behaald uit het volgen van bij-en nascholingen (waarvan minimaal
40 punten door KABIZ geaccrediteerde bij-en nascholing).
- Min. 20 punten zijn behaald uit overige deskundigheidsbevorderende activiteiten.

Inschrijving

Het kwaliteitsregister is ondergebracht bij KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie
Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Aanmelding verloopt digitaal via de website 		
www.kabiz.nl met daarbij een gewaarmerkt kopie van je diploma Apothekersassistent.
Tijdens diverse congressen en activiteiten van je beroepsvereniging is er (vaak) de
mogelijkheid om je diploma te laten waarmerken. En bij het afstuderen krijg je vaak een
gewaarmerkt kopie van je originele diploma.
Kosten

Voor de meest actuele kosten kijk op de website www.kabiz.nl

.
.

Aantekening

Apothekersassistenten die zich registeren in het register of geregistreerd zijn en de
kaderopleiding Farmaceutisch Manager hebben afgerond kunnen de aantekening
Farmaceutisch Manager aanvragen.
Apothekersassistenten die zich registeren in het register of geregistreerd zijn en de
opleiding Pharmacy Practitioner hebben afgerond kunnen de aantekening Pharmacy
Practitioner aanvragen.

Farmaceutisch Consulent

De apothekersassistent die de hbo-opleiding Farmaceutisch Consulent heeft afgerond kan
zich ook in het kwaliteitsregister van de Farmaceutisch Consulent registreren, zie ook www.
kabiz.nl
Digitaal Portfolio

Voer in het digitaal portfolio regelmatig scholing en activiteiten(bv intercollegiaal overleg)
toe zodat je niet aan het einde van de 5 jaar alles nog moet invoeren. KABIZ controleert,
steekproefsgewijs, deze activiteiten gedurende de lopende 5 jaar zodat niet alles op het
laatst hoeft te gebeuren.

- De overige 20 punten zijn vrij in te vullen (met daarbij keuze uit bij-en nascholing en/of
overige deskundigheidsbevorderende activiteiten).

Voorbeelden van activiteiten waarmee je als apothekersassistent
punten kan behalen zijn:

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.

Deelname aan intercollegiaal overleg/toetsing/kwaliteitskring
Stagebegeleiding
Leren van werken
Visitatie/audit van de apotheekorganisatie
Kwaliteit Tevredenheid Onderzoek(KTO)
Deelname aan commissies, werkgroep(en), bestuur/besturen van en door de
beroepsverenigingen Optima Farma en NVFZ
Profileren beroepsgroep
Lidmaatschap beroepsvereniging
Bijdrage leveren aan afstudeeropdrachten
Ontwikkelen, protocollen, standaarden en richtlijnen
Publiceren en presenteren
Kwaliteitszorg
Zorg Medicatieveiligheid
Geven van scholing
Ontwikkelen van scholing

Voor een uitgebreide activiteitenlijst en de totale kwaliteitscriteria zie www.kabiz.nl

