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Dit is het dertiende jaarverslag van de Stichting Accreditatie
Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA).
In het verslagjaar, 2016, hebben we goede resultaten neergezet. Wat
onze KAOF portfoliotaken betreft was het minder druk dan in 2015.
Op gebied van nascholing (SANA keurmerk) hebben we een topjaar
gedraaid.
In 2016 is wederom meer scholing gevolgd door KAOF
geregistreerde apothekersassistenten dan in 2015. Dit komt
grotendeels doordat er meer scholingsbijeenkomsten zijn
geaccrediteerd van zowel grote als kleine aanbieders, zoals
bijvoorbeeld de Brocacef Holding en de Wijchense Apotheken.
In juni 2016 koersten cao partijen nog aan op een fusie tussen KAOF
en SANA. In het najaar heeft het KAOF bestuur echter aangegeven
niet meer met SANA hierover in gesprek te willen gaan. Cao partijen
hebben geen verklaring afgegeven. Op moment van schrijven lijkt
het erop dat het KAOF uit handen raakt van cao partijen. Welke
toekomst het SANA keurmerk heeft, zal in 2017 blijken.
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SANA IN DE BRANCHE
1.2 Het kwaliteitsregister apothekersassistenten

De Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA),
is opgericht op 27 november 2003 door de toenmalige sociale
partners: KNMP, FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak. Op 15
maart 2004 is SANA gestart met haar activiteiten. Enkele maanden
later werden de eerste keurmerken afgegeven. In 2009 is ASKA
toegetreden als Cao-partij en in de statuten opgenomen. In 2009 is
ook de samenwerking met KAOF statutair vastgelegd. De positie van
de KNMP is overgenomen door de VZA.

Op 1 juli 2009 is het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten
Openbare Farmacie (KAOF) opgericht door de sociale partners
(cao partijen) en de beroepsvereniging Optima Farma. In dit
register kunnen apothekersassistenten hun gevolgde nascholing
en deskundigheidsbevorderende activiteiten vastleggen in een
persoonlijk dossier, door KAOF ‘portfolio’ genoemd. De doelstelling
van de stichting KAOF is het bevorderen en aantoonbaar maken
van de deskundigheid van apothekersassistenten die werkzaam
zijn in openbare apotheken, door middel van het voeren van een
kwaliteitsregister.

1.1 De positionering van SANA
Missie en visie
SANA draagt bij aan het verbeteren van het functioneren van
apotheekmedewerkers.
Dat doet zij door praktijkgerichte nascholing herkenbaar van een
keurmerk te voorzien en individuele deskundigheidsbevorderende
activiteiten van KAOF punten te voorzien. (SANA Keurmerkregeling,
hoofdstuk 1)

SANA heeft van de Cao partijen de opdracht gekregen de
inhoudelijke aspecten van de registratie voor het KAOF uit te voeren.
SANA werkt hiervoor samen met de stichting KAOF en met de
stichting KABIZ. De laatstgenoemde voert de technische aspecten
van de registratie voor het KAOF uit.

Daarbij wil SANA de aanwezigheid stimuleren van een groot
aanbod van kwalitatief goede nascholingsmogelijkheden voor alle
apotheekmedewerkers om hun deskundigheid te bevorderen.

SANA stelt vast hoeveel KAOF-punten er aan de geaccrediteerde
nascholing verbonden worden. Daarnaast beoordeelt SANA alle
deskundigheidsbevorderende activiteiten die KAOF geregistreerden
in hun portfolio plaatsen en bepaalt zij hoeveel KAOF-punten
daaraan worden toegekend.

Medewerkers uit openbare apotheken bevorderen hun
deskundigheid vooral door nascholing te volgen. Omdat er veel
aanbieders van nascholing zijn, is er behoefte aan onderscheid door
middel van een onafhankelijk en herkenbaar kwaliteitskeurmerk.

De activiteiten die SANA uitvoert ten behoeve van het KAOF staan
beschreven in hoofdstuk 4.

SANA verzorgt een deskundige, onafhankelijke kwaliteitsbeoordeling van nascholing, in opdracht van cao partijen. De regelingen
die SANA hanteert, zijn passend bij het HRM beleid van cao
partijen, het kwaliteitsbeleid van apotheken en de eisen van het
Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie
(KAOF). Het SANA keurmerk is vastgesteld en wordt uitgevoerd
volgens objectieve kwaliteitscriteria.
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1.3 De onafhankelijke positie
Artikel 2:
Een studiekostenvergoeding zal door de werkgever aan de werknemer
worden verstrekt indien:
a) de werknemer een door de Stichting Accreditatie Nascholing 		
Apotheekmedewerkers (SANA) gecertificeerde studie in opdracht 		
van de werkgever volgt;
b) de werknemer op eigen initiatief een door SANA gecertificeerde 		
studie volgt. Voor het volgen van deze studie binnen werktijd moet
de werknemer vooraf toestemming vragen aan en verkrijgen van 		
de werkgever;
c) de werknemer met de werkgever overeenstemming heeft bereikt 		
over het volgen van een niet door SANA gecertificeerde studie.

SANA is opgericht en wordt gefinancierd door de sociale partijen uit de
openbare farmacie (Cao Apotheken en Cao Bedrijfsfonds Apotheken),
vanwege de behoefte aan een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk
voor nascholing. SANA functioneert volledig onafhankelijk van alle
aanbieders van nascholing in de apotheekbranche. Cao partijen
bepalen de hoogte van de branchebijdrage die SANA vanuit het
bedrijfsfonds ontvangt. Het bedrijfsfonds wordt gevuld vanuit een
heffing op de loonsom, die is afgesproken in de cao bedrijfsfonds
apotheken. De bijdrage voor SANA is niet in die cao vastgelegd en
wordt apart door cao partijen bepaald.
De onafhankelijke positie van SANA is gewaarborgd door een
onafhankelijk bestuur, aangesteld door sociale partijen. Het bestuur
bewaakt de onafhankelijke positie van de stichting ten opzichte van
alle aanvragers en samenwerkingspartijen.
Alle aanvragers van het SANA keurmerk worden door SANA op
gelijke en onafhankelijke wijze beoordeeld. SANA gaat uiteraard
vertrouwelijk om met de informatie die ze krijgt. Alle beoordelaars
uit de SANA beoordelingscommissie hebben daartoe een
geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De studiekostenvergoeding is een minimumbudget en is […] per
salarisschaal […] vastgesteld.[…]
Artikel 3:
[…]
E-Learning
Tevens worden studiebelastingsuren van door SANA gecertificeerde
e-learning cursussen vergoed tot een door SANA vastgesteld aantal
uren per voltooide cursus. De uren worden vergoed met 100% van het
geldende uurloon. […]

1.4 SANA in de Cao Apotheken
In de Cao Apotheken zijn afspraken gemaakt over functiewaardering
en nascholing. Voor de functies die in de cao beschreven staan, is
bepaald wat de taken en verantwoordelijkheden zijn én welke kennis
en vaardigheden noodzakelijk zijn om de functies goed te kunnen
uitoefenen. Er staan 14 functies in de Cao apotheken beschreven,
waarvan ook competentieprofielen beschikbaar zijn.

Begin 2017 hebben cao partijen overeenstemming bereikt over
een nieuwe cao Apotheken. Wat betreft de positie van SANA, is
daarin niets gewijzigd. In de Cao Apotheken 2016-2017, staat SANA
genoemd in bijlage 6 Uitvoeringsregeling Studiekosten:

1.5 Subsidieregelingen
In 2016 waren in de branche Apotheken geen subsidieregelingen van
kracht met betrekking tot het SANA keurmerk of het bevorderen van
het volgen van nascholing in het algemeen.
In 2011 is er voor het laatst een subsidieregeling van kracht
geweest die het volgen van (na)scholing stimuleerde. Het
stoppen van de subsidie lijkt gevolgen te hebben gehad voor het
aantal uren geaccrediteerde nascholing, dat gevolgd is (door
geregistreerde apothekersassistenten). In 2012 en 2013 was dit
fors teruggelopen. Sinds 2014 is het dieptepunt voorbij. Zie voor de
gegevens hoofdstuk 5.
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DOELSTELLING, REALISATIE EN DOELGROEPEN

De Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA)
heeft volgens de statuten als doel:
a.
Het accrediteren van activiteiten op het gebied van 		
nascholing en daarmee verlenen van het SANA keurmerk ten
behoeve van werknemers vallend onder de Cao Apotheken.
b.
Het verzorgen van de inhoudelijke aspecten van de registratie
van apothekersassistenten in de openbare farmacie.

SANA realiseert haar doelstellingen door het uitvoeren van
verschillende activiteiten. Deze worden beschreven in hoofdstuk 4.
Doelgroepen
Voortkomend uit de doelstellingen kent SANA de volgende
doelgroepen:
» Instituten / personen die nascholing ontwikkelen en aanbieden,
bedoeld voor werknemers vallend onder de Cao Apotheken
(hierna: cursusaanbieders).
» Werknemers vallend onder de Cao Apotheken die geschikte
nascholing zoeken.
» KAOF geregistreerde apothekersassistenten die activiteiten
toevoegen aan hun digitale portfolio.
» Werkgevers in de openbare apotheek, die het functioneren van
hun medewerkers willen verbeteren door middel van nascholing
en/of het kwaliteitsregister voor apothekersassistenten.
» Uitvoeringsorganisaties/organisatoren, die niet zelf nascholing
ontwikkelen maar geaccrediteerde nascholing (met SANA
keurmerk) inkopen.

Het realiseren van de doelstellingen
In de statuten van SANA staat beschreven wat SANA doet:

1. Het ontwikkelen en onderhouden van criteria zoals verwoord in de
keurmerkregeling voor nascholing.
2. Het kenbaar maken van de criteria aan instituten / personen die 		
nascholing ontwikkelen voor bedoelde doelgroepen.
3. Het toetsen van nascholing aangeboden door instituten / 		
personen aan de hand van de opgestelde criteria.
4. Het bekend maken van het geaccrediteerde nascholingsaanbod 		
voor de werknemers vallend onder de Cao Apotheken.
5. Formuleren van criteria en normen en de werkwijze ter 		
beoordeling van in de registratieregeling benoemde activiteiten.
6. Accrediteren van de in de registratieregeling benoemde 		
activiteiten.
7. Valideren van het portfolio van de individuele 			
apothekersassistenten.
8. Waar nodig formuleren van een bindend advies met betrekking 		
tot de uit te voeren activiteiten voor (her)registratie.
9. Kenbaar maken van haar activiteiten aan betrokken doelgroepen.
10. In overleg verstrekken van relevante informatie aan KABIZ over
geaccrediteerde nascholing en overige deskundigheidsbevorderende
activiteiten, validering van individuele portfolio’s en bindend advies.
11. Instellen en onderhouden van een bezwarenprocedure voor 		
apothekersassistenten en aanbieders van nascholing en het indien
van toepassing informeren van klagers over het bestaan van en de
werkwijze van de Commissie van Beroep (CvB) van de stichting 		
KAOF.
4
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SAMENSTELLING BESTUUR EN WERKORGANISATIE

Bestuur
Statutair bestaat het SANA bestuur uit vier leden. Twee namens de
VZA/ASKA, een namens FNV en een namens CNV Zorg en Welzijn.
Voor de samenstelling van het bestuur, zie bijlage 1. Net als in 2015
was in 2016 de bestuurszetel van CNV Zorg en Welzijn vacant.
De secretaris van het overleg van sociale partijen is als toezichthouder bij SANA aangesteld en woont de bestuursvergaderingen bij.
Het bestuur had in 2016 vijfmaal een reguliere bestuursvergadering,
onder andere over de nieuwe tarieven en de samenwerking met
KAOF en KABIZ. Daarnaast is overleg geweest met het KAOF bestuur
over de moeizame samenwerking.

•

•
Werkorganisatie
De werkorganisatie van SANA is aangesteld door het bestuur. De
werkorganisatie bestond in 2016 uit 1,85 FTE, beoordelaars en
oproepkracht niet meegerekend. De SANA medewerkers zijn op
basis van een detacheringsovereenkomst werkzaam bij SANA. Zij
zijn formeel in dienst bij de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken.

•

•
• Beoordelingscommissie, bestaande uit 8 onafhankelijke,
deskundige leden en een secretaris (de bureaumedewerker of
de algemeen manager). De leden worden volgens een rooster
ingezet voor beoordelingen (voor commissie samenstelling
zie bijlage 1). De commissie is belast met het besluit over
het toekennen van het SANA keurmerk naar aanleiding van
een aanvraag hiertoe. De beoordelingscommissie is hiertoe
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in 2016 dertig keer bijeen geweest, fysiek of online. De
onderwijskundigen nemen afwisselend het voorzitterschap op
zich. Daarnaast worden er beoordelaars ingezet voor diverse
beoordelingen ten behoeve van het KAOF.
Bureaumedewerker. Sinds 2011 is mevrouw A. Bruning – Niesen
werkzaam in deze functie, voor 26 uur per week. Belangrijkste
activiteiten van de bureaumedewerker zijn het begeleiden
van keurmerkaanvragen, zorgdragen voor behandeling,
het voorbereiden en uitwerken van de vergaderingen van
de beoordelingscommissie, toelichten van besluiten en het
verzorgen van de communicatie.
Medewerker SANA-KAOF. Voor het beoordelen van activiteiten
in KAOF portfolio’s en tevens voor het verzorgen van secretariële
ondersteuning en voorlichting, is sinds 2011 werkzaam mevrouw
N.M. Slop - Becker, voor 16 uur per week.
Sinds 2015 maken we gebruik van een oproepmedewerker
KAOF. Hiermee kan de groei in het aantal KAOF portfolio
beoordelingen en de piekbelasting opgevangen worden.
Algemeen manager. Sinds 2004 is mevrouw M. Veldhuizen
voor SANA werkzaam. Sinds oktober 2013 is zij algemeen
manager voor 32 uur per week. Belangrijkste activiteiten zijn
het (onderwijskundig) adviseren van opleidingsinstituten,
het vertegenwoordigen en promoten van de stichting, het
leidinggeven aan de organisatie en coördineren van alle
werkzaamheden.
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ACTIVITEITEN

Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten die SANA onderneemt om de
doelstelling van de Stichting te realiseren.

KAOF-punten
Bij het toekennen van het SANA keurmerk of kortdurend keurmerk
wordt door de beoordelingscommissie bepaald of de nascholing
KAOF-punten krijgt en daarmee aan het KAOF gekoppeld wordt.
De beoordelingscommissie besluit KAOF-punten toe te kennen als
apothekersassistenten de doelgroep van de nascholing zijn. De
aanbieder bepaalt de doelgroep zelf. De beoordelingscommissie
stelt het aantal studie-uren vast. KAOF heeft bepaald dat daarvoor
geldt: 1 uur = 1 punt.

4.1 Behandelen van keurmerkaanvragen
De belangrijkste activiteit van SANA is het behandelen van
keurmerkaanvragen voor nascholing. Aanbieders van nascholing
voor apotheekmedewerkers kunnen het SANA keurmerk aanvragen.
Als aan de vereisten uit de SANA Keurmerkregeling voldaan wordt,
geeft SANA het kwaliteitskeurmerk af.
Op de website staat de Keurmerkregeling met daarin de criteria,
de voorwaarden en de aanvraagprocedure. Wij maken gebruik
van de webbased software PE-online, waardoor aanbieders hun
accreditatieaanvraag digitaal kunnen indienen en de uitslag digitaal
ontvangen.

4.2 Beoordelen van activiteiten uit KAOF portfolio’s
KAOF geregistreerden kunnen zelf hun eigen digitale portfolio
inzien en deskundigheidsbevorderende activiteiten toevoegen.
Deskundigheidsbevorderende activiteiten die door geregistreerden
aan hun portfolio worden toegevoegd, worden door SANA
beoordeeld. Zie hoofdstuk 2 statutaire doelstelling 5 tot en met 11.

Er zijn 12 aanvraagrondes per jaar. De beoordelingscommissie
beoordeelt aangeboden nascholing op de vastgestelde criteria en
stelt de competenties en het gemiddeld aantal studie-uren vast.
Drie beoordelaars voeren individueel hun beoordeling in in PEonline. De beoordelingscommissie beslist of het keurmerk wordt
toegekend. Dit gebeurt binnen 3 weken na de sluitingsdatum.

De werkwijze voor het beoordelen van activiteiten is vastgelegd
en heeft de goedkeuring van zowel het KAOF bestuur als het SANA
bestuur. De beoordeling van activiteiten wordt uitgevoerd door
SANA. SANA controleert het bewijs en het aantal punten waarvoor
de activiteit meetelt voor herregistratie. SANA informeert het KAOF
bestuur over de uitvoering hiervan.

Als een cursus niet aan alle criteria voldoet, krijgt de aanvrager op
dat punt gerichte feedback. De bureaumedewerker geeft als dat
nodig of gewenst is, telefonische toelichting op het besluit van de
beoordelingscommissie.

4.3 Bekendmaken van het geaccrediteerde 			
nascholingsaanbod
HHet opleidingen overzicht in PE-online is te bereiken via onze site,
de KAOF site en direct vanuit het portfolio. In het overzicht staan
van alle geaccrediteerde cursussen de titels (e-learning) en de
uitvoeringsdata (bijeenkomsten). Deze uitvoeringsdata worden er
door de aanbieder zelf in gezet.

Kortdurend keurmerk
Sinds 2011 hanteren we ook een kortdurend keurmerk, bedoeld
voor kleinschalige nascholing, of nascholing die eenmalig of in een
beperkte periode aangeboden. Dit keurmerk is 3 maanden geldig.
De nascholing moet aan dezelfde kwaliteitscriteria voldoen als het
‘standaard’ SANA keurmerk en de beoordelingsprocedure is gelijk.
Het aanvragen van een kortdurend keurmerk is goedkoper dan dat
van het ‘standaard’ keurmerk. Sinds 2015 kan ook voor een congres/
studiedag een kortdurend keurmerk voor nascholing aangevraagd
worden.

Via het opleidingen overzicht kan informatie gezocht worden
over geaccrediteerde cursussen, waaronder de inhoud, de
accreditatietermijn en het aantal KAOF-punten.
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SANA brengt één- á tweemaal per jaar een brochure uit met
het totale aanbod aan nascholingscursussen dat door ons
geaccrediteerd is. De nascholingsbrochure heeft zijn eigen functie,
naast het opleidingen overzicht van PE-online. De brochure
wordt verstuurd naar alle openbare apotheken in Nederland.
Tijdens beurzen vormt de brochure een duidelijk onderdeel
van de presentatie. Naast de brochure is er een lijst met recent
geaccrediteerde titels op de website van SANA te vinden.

Wijzigingsverzoeken
Een van de voorwaarden verbonden aan het SANA keurmerk
is dat de kwaliteit van de inhoud, didactiek, vormgeving en
informatieverstrekking tijdens de accreditatieperiode niet
wijzigen. Als de cursuseigenaar iets aan de cursus wil veranderen
kan hij daarvoor een verzoek indienen bij het bureau. Dergelijke
verzoeken worden per geval bekeken en meestal besproken met de
beoordelingscommissie, alvorens het verzoek wordt beantwoord.

4.4 Uitvoeren en handhaven van de 				
keurmerkregeling

Klachten en bezwaren
Op de website staat hoe we met klachten en bezwaren
omgaan. Klachten en bezwaren worden door het bureau in
ontvangst genomen. Een bezwaar wordt behandeld door de
bezwaarcommissie. Als de indiener het niet eens is met de
uitspraak op het bezwaar en het bezwaar betreft het toekennen van
geen of te weinig KAOF-punten, kan in beroep gegaan worden bij
de Stichting KAOF.

Ontwikkelen, onderhouden en kenbaar maken van criteria
In de SANA Keurmerkregeling staan de criteria vermeld waarop
SANA de nascholing beoordeelt. Het SANA keurmerk omvat 3
kwaliteitsaspecten. Deze zijn uitgewerkt in criteria en gepubliceerd
in de SANA Keurmerkregeling. De regeling staat op de SANA website
en er wordt vanuit het digitale aanvraagformulier naar verwezen met
een link. Het bestuur beoordeelt jaarlijks of de criteria voldoen op
basis van kengetallen, bezwaren of andere signalen. In bijlage 2 zijn
de criteria opgenomen.

4.5 Voorlichting geven, adviseren en begeleiden
De website www.sanaweb.nl is het belangrijkste
voorlichtingsmiddel. Deze bevat informatie en tips voor
cursusaanbieders, werkgevers en apotheekmedewerkers. Het
bureau plaatst actuele berichten op de site. Deze worden ook via
een e-mail nieuwsbrief verspreid onder abonnees.

Invoeren presentie
Volgens de voorwaarden van de SANA Keurmerkregeling dient de
cursuseigenaar de uitvoeringsdata van fysieke bijeenkomsten in te
voeren in PE-online.

SANA beantwoordt vragen over accreditatie en het
accreditatieproces per telefoon en e-mail. Er wordt voorlichting
en informatie gegeven over nascholing in de apotheekbranche
en onze koppeling met het kwaliteitsregister voor
apothekersassistenten (KAOF).

Van KAOF geregistreerde deelnemers voert hij binnen vier weken
na afloop van de cursus de presentie in, als zij aan de voorwaarden
hebben voldaan. Deze KAOF geregistreerden zien de KAOF-punten
dan terug in hun portfolio.
Op de website staat een instructie voor het invoeren van data en
presentie. Klachten van deelnemers over niet ingevoerde presentie
worden doorverwezen naar de cursusaanbieder.

SANA beantwoordt voor KAOF de vragen over accreditatie
en beoordeling die telefonisch en via e-mail worden gesteld.
Daarnaast wordt ook algemene voorlichting over KAOF gegeven
tijdens beurzen en presentaties. De website www.kaof.nl speelt een
belangrijke rol in deze voorlichting. Deze wordt beheerd door de
stichting KAOF.

De ingevoerde presentie levert gegevens op over de omvang
van de gevolgde nascholing door KAOF geregistreerde
apothekersassistenten.

SANA adviseert en begeleidt (nieuwe) aanvragers om hun aanvraag
voor het SANA keurmerk zo succesvol mogelijk te maken en de
7

kwaliteit van hun nascholing te bevorderen. De algemeen manager
kan onderwijskundig advies geven en een redelijke inschatting
maken van de kans op het verkrijgen van het SANA keurmerk.
De verschillende beurzen, waar SANA als exposant aanwezig
is, zorgen voor persoonlijk contact met apothekers en
apothekersassistenten. Meestal is dat in samenwerking met de
stichting KAOF. Er wordt voorlichting gegeven over het SANA
keurmerk en over KAOF. Naam en logo worden onder de aandacht
gebracht van apothekers en apothekersassistenten.
Op uitnodiging verzorgt de algemeen manager incidenteel
presentaties of gastlessen over het SANA keurmerk en over KAOF.
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RESULTATEN

SANA heeft in 2016 het volgende gedaan en bereikt.

5.1 150 SANA Keurmerken voor nascholing
Aantal titels
Het uitvoeren van de SANA keurmerkregeling heeft als resultaat
gehad dat er op 31 december 2016 340 (2015: 308) nascholingen
beschikbaar waren met SANA keurmerk, van 47 (2015: 47)
verschillende aanbieders. Er is nog niet eerder zo’n groot aanbod
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verschillende aanbieders hadden op 31 december 2016.

voor de cursus ‘Insuline en insulinepennen’ van de Groninger
Apotheken Vereniging (GAV) en is op 12 september 2016 feestelijk
overhandigd.
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Behandelduur aanvraag
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Behandelduur aanvraag
In 2016 was de gemiddelde behandelduur van alle aanvragen 38 dagen, inclusief controle of
herbeoordeling van eventuele verbeteringen. Uit onderstaand diagram blijkt dat van de aanvragen die
direct een
keurmerk
kregen, 62%
dit had
binnenveroorzaakt
4 weken na hun
aanvraag
EenSANA
langere
behandelduur
wordt
meestal
doordat
de (was 74%).
activiteit in de portfolio’s. In 2016 heeft SANA 12.571 activiteiten
Een langere behandelduur wordt meestal veroorzaakt doordat de aanvrager tijd nodig heeft om
aanvrager tijd nodig heeft om verbeteringen door te voeren, door in uit KAOF portfolio’s beoordeeld, gemiddeld 1048 per maand.
doorvoeren van studieresultaten (punten). Deze worden doorverwezen naar de aanbieder van de
verbeteringen door te voeren, door in te dienen ruim voor de sluitingsdatum of door een
te dienen ruim voor de sluitingsdatum of door een vakantieperiode. scholing.
De beoordeling gebeurt in opdracht van cao partijen en wordt
vakantieperiode.
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In 2016 is het aantal KAOF geregistreerde apothekersassistenten met 824 toegenomen tot 9243. Dit is
het kleinste aantal inschrijvingen sinds de oprichting. De groei lijkt eruit nu meer dan de helft van alle
assistenten een portfolio heeft. Er was is 2016 ondanks de lichte groei van het aantal geregistreerden,
minder activiteit in de portfolio’s. In 2016 heeft SANA 12.571 activiteiten uit KAOF portfolio’s
beoordeeld, gemiddeld 1048 per maand. De beoordeling gebeurt in opdracht van cao partijen en wordt
gefinancierd vanuit de branchebijdrage.

43 t/m 49 dagen

Van de portfolio activiteiten voldeed gemiddeld 12% niet aan de
voorwaarden uit de KAOF registratieregeling en moest worden
afgekeurd. (2015: 10%). Het afkeurpercentage is sinds de invoering
van de nieuwe KAOF Registratieregeling gestegen. In 2014 werd 6%
Van de portfolio activiteiten voldeed gemiddeld 12% niet aan de voorwaarden uit de KAOF
van de activiteiten afgekeurd.
registratieregeling en moest worden afgekeurd. (2015: 10%). Het afkeurpercentage is sinds de invoering

meer dan 50 dagen

Wijzigingsverzoeken

Wijzigingsverzoeken
In 2016 zijn er drie wijzigingsverzoeken geweest voor reeds
In 2016 zijn er drie wijzigingsverzoeken geweest voor reeds geaccrediteerde nascholing. Alle verzoeken
van de nieuwe KAOF Registratieregeling gestegen. In 2014 werd 6% van de activiteiten afgekeurd.
geaccrediteerde nascholing. Alle verzoeken zijn toegekend.
zijn toegekend.

Steekproef
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5.2 12.571 beoordeelde activiteiten uit KAOF portfolio’s
In 2016 is het aantal KAOF geregistreerde apothekersassistenten
met 824 toegenomen tot 9243. Dit is het kleinste aantal
inschrijvingen sinds de oprichting. De groei lijkt eruit nu meer dan
de helft van alle assistenten een portfolio heeft. Er was is 2016
ondanks de lichte groei van het aantal geregistreerden, minder

10

Ontwikkeling van de samenwerking binnen KAOF verband
Cao partijen hebben in 2016 gezocht naar verbetering van de
samenwerking binnen KAOF verband. Er waren plannen om de
stichting SANA en de stichting KAOF te laten samengaan. In
september 2016 is hier een einde aan gekomen door het stuklopen
van de cao onderhandelingen. Het KAOF bestuur heeft daarna
aangegeven zich te oriënteren op andere mogelijkheden. Begin

5.4 Brochure en online opleidingen overzicht

december werd duidelijk dat KAOF het register wilde losmaken van
cao gelden en cao partijen. Cao partijen hebben deze koers niet
bevestigd of anderszins laten horen hoe de toekomst van SANA
en KAOF eruit ziet waardoor de situatie medio 2017 nog steeds
onduidelijk is.

Opleidingen overzicht op internet
Alle accreditaties die wij afgeven zijn online te vinden in het opleidingen
overzicht van PE-online. E-learning wordt in PE-online gepresenteerd
in de vorm van een overzicht van titels. Voor nascholing met
bijeenkomst(en) kunnen aanbieders hun bijeenkomsten kosteloos
daarin opnemen om zo hun aanbod bekend te maken. Die mogelijkheid
is in 2016 wederom goed gebruikt. De aanbodagenda is daarmee
een goed startpunt voor iedereen die op zoek is naar geaccrediteerde
nascholing voor apotheekmedewerkers. Het opleidingen overzicht
wordt via het KAOF(portfolio en website) driemaal zo vaak bezocht als
via de SANA website. Er is een afname van het aantal bezoekers ten
opzichte van 2015, terwijl het aantal gevolgde cursussen is gestegen.
Men weet de nascholing kennelijk te vinden.

We willen benadrukken dat de dienstverlening naar geregistreerden
toe in 2016 steeds op het afgesproken niveau is gebleven en niet
geleden heeft onder de verslechterde en onduidelijke samenwerking
op bestuurlijk niveau.

5.3 Verbetering van het beoordelingsproces
De feedback van scholingsaanbieders leidde er in 2016 toe dat
het beoordelingsbesluit onder de loep is genomen. Tijdens een
werksessie met de beoordelaars is er een nieuwe rapportagevorm
uitgewerkt. Deze nieuwe rapportage kon direct in gebruik genomen
worden en is door scholingsaanbieders goed ontvangen. De
aanbieder krijgt bij het besluit een duidelijk beoordelingsrapport met
toelichting en indien van toepassing verbetersuggesties.

Brochure
Om het geaccrediteerde aanbod bekend te maken, naast het online
opleidingen overzicht, is in 2016 tweemaal een beknopte brochure
Brochure
Om
het geaccrediteerde
bekend tenaar
maken,
naast
het online opleidingen
overzicht,
uitgebracht.
Deze aanbod
is verstuurd
alle
openbare
apotheken
en is in 2016
tweemaal een beknopte brochure uitgebracht. Deze is verstuurd naar alle openbare apotheken en
uitgedeeld
tijdens
beurzen.
uitgedeeld
tijdens
beurzen.

De beoordelingskosten zijn in 2016 verder afgenomen doordat de
overgangsregeling voor beoordelaars afliep. De beoordelingskosten
die bij scholingsaanbieders in rekening worden gebracht worden
volledig ingezet voor de beoordeling. Er wordt geen winst op gemaakt.
Een andere verbetering die in gang is gezet, is de ontwikkeling van
een erkenningsregeling voor digitale leersystemen. Dit project is door
omstandigheden stilgelegd en kan in 2017 weer opgepakt worden.
5.5

Nieuwe website en nieuwsbrief

Om de activiteiten en resultaten van SANA beter onder de aandacht te brengen is er in 2016 een nieuwe
website gerealiseerd met een nieuwe vorm voor de nieuwsbrief. SANA doet meer dan alleen nascholing
accrediteren en dat komt op de nieuwe website beter naar voren. De pay-off: "Accreditatie van
deskundigheidsbevordering in de apotheek", die al langer wordt gebruikt, staat nu ook op de website.
De nieuwe website is nu ook goed vanaf een smartphone of tablet te bekijken. Daarnaast heeft de
informatie een opfrisbeurt gehad.
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5.5 Nieuwe website en nieuwsbrief

verantwoord. Het gemiddelde aantal uren nascholing per
(geregistreerde) apothekersassistent is daardoor gestegen van
11,7 uur naar 11,9 uur. Dit is echter nog steeds laag te noemen.
Om kwaliteitsgeregistreerd te blijven in het KAOF moeten
apothekersassistenten
Diagram scholingspunten namelijk 60 tot 80 uur nascholing volgen in 5
jaar tijd, wat neerkomt op 12 tot 16 uur per jaar.
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Er is in 2015 vijfmaal een nieuwsbrief verstuurd, met daarin altijd
minstens één KAOF onderwerp. De mailinglijst is met de overgang
SANA Jaarverslag 2016
naar een nieuw systeem opgeschoond en bevat ruim 900 abonnees.

5.6 Stijging KAOF-punten nascholing
Op basis van de door de cursusaanbieders ingevoerde
scholingspunten zijn de volgende totalen weer te geven over 2016.
Op 1 januari 2016 waren er 8419 KAOF geregistreerden. De
cursusaanbieders hebben in 2016 in totaal 100.348 uren nascholing
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BIJLAGE 1

SAMENSTELLING BESTUUR EN BEOORDELINGSCOMMISSIE

Samenstelling bestuur in 2016
Mevrouw E.C. Demmers (voorzitter tot september 2016)		
namens VZA/ASKA
Mevrouw A.M.S.N.T. Tromp (voorzitter vanaf september 2016)
namens VZA/ASKA
De heer S.R. Blaauw (lid)					namens VZA/ASKA
De heer J.P. Veenhuizen (secretaris/penningmeester, sinds april)
namens FNV
Vacant							namens CNV Zorg & Welzijn

Samenstelling Beoordelingscommissie in 2016
Mevrouw M. Kuipers-Carleer, onderwijskundige (voorzitter)
Mevrouw L. Annijas, onderwijskundige (voorzitter)
Mevrouw M.H. Ottens-Boers, apothekersassistent
Mevrouw M.O.A. Kranendonk, farmaceutisch consulent
De heer J.R. Mentink, apotheker
De heer J.J.F. Bütterhoff, apotheker
Mevrouw E.L.P. Fransman-Kroon, apotheker
Mevrouw R.W. Bakkers-Elzinga, P&O/HRM-deskundige
Mevrouw M. Veldhuizen (secretaris)
Mevrouw A.N.M. Bruning (secretaris)

Beoordelingscommissie
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BIJLAGE 2

CRITERIA UIT DE SANA KEURMERKREGELING

Sinds april 2015 voldoet nascholing met SANA keurmerk aan 7 criteria vallend onder 3 kwaliteitsaspecten. (SANA Keurmerkregeling,
april 2015).

KWALITEITSASPECT

BEOORDELINGSCRITERIA

Inhoudelijk actueel

1. De inhoud van de nascholing komt overeen met actuele
standaarden/ richtlijnen en bronnen in het vakgebied.
2. De inhoud van de nascholing geeft een evenwichtig
marktbeeld van genees- of hulpmiddelen die op de markt zijn.

Toepasbaar in de praktijk

3. De nascholing richt zich op het toepassen van het geleerde in
de werkpraktijk van de apotheekmedewerker.
4. De toegevoegde waarde is helder omschreven: Wat kan de
apotheekmedewerker met de inhoud van de nascholing in de
dagelijkse werkpraktijk?

Onderwijskundig goed opgezet

5. De nascholing vormt een didactisch logisch geheel.
6. Werkvormen passen bij de toegevoegde waarde van de
nascholing.
7. De beoordelingsvorm is acceptabel en past bij het type
nascholing.
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BIJLAGE 3

AANVRAGEN VOOR HET SANA KEURMERK IN 2016

Kengetallen
2016

2015

2014

170

140

135

7

10

6

nieuwe aanvragen

163

130

129

Aantal toegekende keurmerken

150

124

115

versie 1

112

95

77

versie 2

37

26

33

1

3

5

Aanvragen teruggestuurd

1

1

1

Aanvragen definitief afgekeurd

9

8

9

Aanvragen nog in behandeling

10

7

10

Te behandelen aanvragen
nog lopend van vorig jaar

versie > 3

			
Aantal behandelingen

202

167

176

Keurmerken vervallen

122

112

111

57

37

36

338

308

300

Vervangende keurmerken
Keurmerken op 31-12
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VERVOLG BIJLAGE 3

Er zijn in 2016 163 aanvragen voor een SANA keurmerk ingediend. Deze aanvragen waren afkomstig van 34 verschillende
scholingsaanbieders.
Aanbieder
		
		

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken
Service Apotheek
E-Wise
KNMP
Mediq Farma / Brocacef Holding
Zorg & Innovatie Groep
AccreDidact
AMP
Medeco College
Boehringer Ingelheim
Pharmaknowledge
Mark Two Academy
SaHa Communicatie

14
15
16
17

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy
Astra Zeneca
Groninger Apotheken vereniging (GAV)
Health Education

Aantal
Aanbieder
aanvragen 		
in 2016 		

Aantal
aanvragen
in 2016

28
26
19
15
11
7
5
5
5
4
4
3
3

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TAO netwerk
TravelAlert
Buro Winners
Chiesi
Optima Farma
De Bode
Glaxo Smith Kline
Health Investment
Maatschap Goed Zorgen Tiel
Northeast Personeelsdiensten
NVPF- Ned. Ver. voor Poliklinische Farmacie
PAOFarmacie
Quadia Web TV

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
2
2

31
32
33
34

SaVe Apotheken
Schellekens & partners, training, coaching, advies
Vereniging Jonge Apothekers
Volle Maan Communicatiebureau

1
1
1
1
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BIJLAGE 4

GEACCREDITEERDE TITELS PER AANBIEDER OP 31 DECEMBER 2016

Let op: Dit is een momentopname die een beeld geeft van de omvang van het geaccrediteerde aanbod.
Enkele kortdurende keurmerken uit 2016 waren op 31 december verlopen en staan hier niet tussen.

		
Aanbieder

Eind 2015

Eind 2016

2016 %

						

waarvan
e-learning

1

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (inclusief SBA E-studie)

78

80

23,5%

36

2

E-WISE Nederland (CME-online)

54

56

16,5%

56

3

Service Apotheek

33

40

11,8%

32

4

KNMP (KennisTest)

28

27

7,9%

27

5

Mediq Farma (nu Brocacef centrale diensten)

14

20

5,8%

-

6

AccreDidact

12

12

3,5%

12

7

AMP

4

9

2,6%

9

8

Pharmaknowledge

5

9

2,6%

-

9

Zorg & Innovatie Groep

2

8

2,4%

-

10

Medeco College (Mediq)

7

7

2,1%

3

11

Boehringer Ingelheim

3

5

1,5%

-

12

Groninger Apotheken Vereniging

6

5

1,5%

-

13

Health Education

4

5

1,5%

-

14

Farmahulp

5

4

1,2%

15

SCA Hygiene Products

4

4

1,2%

4

16

Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

4

3

0,9%

1

17

Samenspraak VOF

3

3

0,9%

-

18

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy		

3

0,9%

-

19

Apotheek Totaal Groep

3

3

0,9%

3

20

Apotheekpartners

2

2

0,6%

-

21

AstraZeneca

1

2

0,6%

-

22

Chiesie Pharmaceuticals

2

2

0,6%

-

23

Health Investment

1

2

0,6%

-

24

MED-learning

3

2

0,6%

2

25

Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School

2

2

0,6%

-

26

Tao Netwerk

1

2

0,6%

-

27

Travel Alert

3

2

0,6%

-

28

Antonius Academie

1

1

0,3%

-

29

Andersom organiseren

1

1

0,3%

-
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30

Apotheekleren.nl

1

1

0,3%

1

31

Care for Women institute

1

1

0,3%

-

32

Glaxo Smith Kline

1

1

0,3%

-

33

Mindmotion training coaching en advies

1

1

0,3%

-

34

Motivice

1

1

0,3%

-

35

Novartis Pharma

1

1

0,3%

-

36

PAOFarmacie

2

1

0,3%

-

37

Saxion Next

1

1

0,3%

-

38

Stichting Pharos

1

1

0,3%

-

39

Trainingsbureau Mind Body and Soul

1

1

0,3%

-

40

VZVZ

1

1

0,3%

-

41

Buro Winners		

1

0,3%

-

42

De Bode Nascholingen		

1

0,3%

-

43

Maatschap Goed Zorgen Tiel		

1

0,3%

-

44

Mark Two Academy		

1

0,3%

-

45

Northeast Personeelsdiensten		

1

0,3%

-

46

Schellekens & partners, training, coaching, advies		

1

0,3%

1

		

Overige 2015 (niet 2016)

10			

		

Aantal cursustitels op 31 december

308

338

100%

187

55%
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BIJLAGE 5

GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

SANA		

Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers

VZA		

Vereniging Zelfstandige Apothekers

ASKA		

Associatie van Ketenapotheken

FNV		

Federatie Nederlandse Vakbeweging

CNV		

Christelijk Nationaal Vakverbond

Cao Apotheken

Collectieve arbeidsovereenkomst voor medewerkers in de openbare farmacie

KAOF		

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten in de Openbare Farmacie

KABIZ

Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg

CvB		

De Commissie van Beroep (van KAOF)

SBA		

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

FTE		

Fulltime Equivalent. Rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte
kan worden uitgedrukt. Eén fte is een volledige werkweek van 40 uur.

PE-online

Software van Xaurum B.V. om het proces van Permanente Educatie te beheren om zo de kwaliteit van
professionals te verhogen.
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Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers

