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VOORWOORD

In 2021 was er meer coronategenslag dan we gehoopt hadden. Veel 
cursusaanbieders bleven terughoudend met cursusvernieuwing 
en accreditatie aanvragen. Gelukkig waren er in 2021 weer genoeg 
goede cursussen en ook nieuwe aanbieders. De kwaliteit en service 
waar SANA om bekend staat, heeft in 2021 zijn meerwaarde weer 
bewezen en daar zijn we trots op.

We hebben in 2021 aandacht besteed aan de kwaliteit van online 
bijeenkomsten en andere vormen van afstandsleren omdat de 
branche daar het meest mee gediend is.

In 2021 is vooral vanuit huis gewerkt en hebben we het grote 
kantoorpand in Nieuwegein verruild voor een kleiner kantoor in 
Houten.

Voor 2022 gaan we uit van een voorzichtig herstel en groeiend 
aanbod aan kwalitatief goede nascholing.

Het bestuur van de Stichting Accreditatie Nascholing
Apotheekmedewerkers

Mei 2022
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De Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers 
(hierna: SANA), geeft met het SANA keurmerk de apotheekbranche 
al jaren houvast bij het kiezen van goede nascholing. De criteria 
voor het SANA keurmerk worden vastgesteld door werkgevers en 
werknemers in de apotheekbranche op basis van onderzoek en 
onderwijswetenschap.

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. (SANA Keurmerkregeling, 
hoofdstuk 1)

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

Punten die SANA maken tot hét opleidingskeurmerk in de 
apotheekbranche zijn de:
• Verbeteringsgerichtheid. SANA tilt nascholing naar een hoger 

niveau.
• Afstemming in de branche. Werkgevers en werknemers bepalen 

samen de criteria en bij de beoordeling zijn zowel apothekers als 
apothekersassistenten betrokken.

Onafhankelijk, deskundig en verbeteringsgericht
SANA verzorgt een deskundige, onafhankelijke 
kwaliteitsbeoordeling van nascholing, in opdracht van cao 
partijen. Er is behoefte aan een onafhankelijk en herkenbaar 
kwaliteitskeurmerk, omdat er veel aanbieders van nascholing zijn. 
SANA hanteert objectieve kwaliteitscriteria. De regeling die SANA 
hanteert, is passend bij het HRM beleid van cao partijen en het 
kwaliteitsbeleid van apotheken.

Onze verbeteringsgerichtheid is waardevol voor 
scholingsaanbieders. Veel aanbieders van nascholing voor 
apotheekmedewerkers zijn niet onderwijskundig geschoold. SANA 

helpt deze aanbieders om de kwaliteit van hun nascholing zowel 
inhoudelijk als onderwijskundig op goed niveau te brengen, zodat 
de branche de beschikking krijgt over meer, goede nascholing. 

Het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KA)
Apothekersassistenten die geregistreerd zijn in het KA, krijgen 
studiepunten voor gevolgde nascholing met SANA keurmerk. KABIZ 
voert niet alleen het KA register uit, het accrediteert sinds 2017, net 
als SANA, nascholing voor apothekersassistenten in de openbare 
farmacie. Bij KABIZ wordt de beoordeling uitgevoerd door, of in 
opdracht van beroepsverenigingen OptimaFarma en NVFZ.  

1.2 De onafhankelijke positie

SANA is opgericht en wordt gefinancierd door de sociale partijen 
uit de openbare farmacie, vanuit een heffing op de loonsom. 
SANA functioneert volledig onafhankelijk van alle aanbieders 
van nascholing in de apotheekbranche. Cao partijen bepalen 
de hoogte van de branchebijdrage die SANA ontvangt. Naast 
de branchebijdrage ontvangt SANA behandelkosten van 
scholingsaanbieders die een aanvraag voor accreditatie indienen.

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.

1.3 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 
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en vaardigheden noodzakelijk zijn om de functies goed te kunnen 
uitoefenen. Deze beschrijvingen spelen een rol bij het bepalen van 
de praktijkgerichtheid van nascholing.

De cao Apotheken 2019-2021 was pas in april 2021 algemeen 
verbindend verklaard en heeft een looptijd tot en met 30 juni 
2021. Op moment van schrijven (april 2022) is er een akkoord over 
een nieuwe cao Apotheken, maar nog geen vastgestelde tekst 
gepubliceerd.
SANA staat in de cao (2019-2021) genoemd in bijlage 6 
Uitvoeringsregeling Studiekosten:

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.

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 Subsidieregelingen

In 2021 waren er geen subsidies van kracht die voor extra nascholing 
zorgden, zoals in 2019, toen de KNMP de StiPCO subsidieregeling 
uitbreidde voor trainingen voor het apotheekteam, hetgeen toen 
voor extra accreditatieaanvragen zorgde. 
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Doelstelling en activiteiten
SANA heeft volgens de statuten als doel:
“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.”

In de statuten van SANA staat tevens beschreven wat SANA doet om 
dat doel te bereiken:

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  
 naar aanleiding van de opgestelde criteria;
4. het bekend maken van het geaccrediteerd nascholingsaanbod voor  
 de werknemers vallend onder de Cao Apotheken.

SANA realiseert haar doelstellingen door het uitvoeren van 
verschillende activiteiten. Deze worden beschreven in hoofdstuk 3. 

Doelgroepen
Voortkomend uit de doelstelling en activiteiten kent SANA de 
volgende doelgroepen:
» Instituten/ personen die nascholing ontwikkelen en aanbieden, 

bedoeld voor werknemers vallend onder de Cao Apotheken 
(cursusaanbieders). 

» Apotheekmedewerkers (werknemers) die goede nascholing 
zoeken.

» Apothekers (werkgevers), die het functioneren van hun 
medewerkers willen verbeteren door middel van goede 
nascholing.

» Uitvoeringsorganisaties/organisatoren, die niet zelf nascholing 
ontwikkelen maar geaccrediteerde nascholing (met SANA 
keurmerk) inkopen.

Bestuur en toezichthouder
Statutair bestaat het SANA bestuur uit vier leden. Twee namens de 
VZA/ASKA, een namens FNV en een namens CNV Zorg en Welzijn. 
De VZA heeft bekend gemaakt een andere naam te krijgen namelijk 
WZOA; Werkgeversorganisatie Zelfstandig Openbare Apothekers. 
In 2021 is er een wijziging in de samenstelling van het bestuur 
geweest. Voor de samenstelling van het bestuur, zie bijlage 1. 

De secretaris van het overleg van sociale partijen is als toezichthouder 
bij SANA aangesteld en woont regelmatig de bestuursvergaderingen bij.  

Werkorganisatie
De werkorganisatie van SANA is aangesteld door het bestuur. De 
werkorganisatie bestond in 2021 uit 1,45 FTE (algemeen manager 
en bureaumedewerker). Deze medewerkers zijn werkzaam bij 
SANA, op basis van een detacheringsovereenkomst met de Stichting 
Bedrijfsfonds Apotheken. Bij SANA zijn geen medewerkers in dienst.

Daarnaast heeft het bestuur 8 beoordelaars met verschillende 
deskundigheden aangesteld voor het beoordelen van de aanvragen 
en het besluiten over het toekennen van het SANA keurmerk. Voor 
commissie samenstelling zie bijlage 1.
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Dit hoofdstuk beschrijft in algemene termen de activiteiten die SANA 
onderneemt om de doelstelling van de stichting te realiseren.  
 
3.1 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. 
Op de website staat de SANA 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.  

Er zijn 12 aanvraagrondes per jaar. De beoordelingscommissie 
beoordeelt aangeboden nascholing op de vastgestelde 
criteria en stelt het gemiddeld aantal studie-uren vast. Drie 
beoordelaars voeren individueel hun beoordeling in in PE-
online. De beoordelingscommissie beslist op basis van de 
individuele beoordelingen of het keurmerk wordt toegekend. 
Dit gebeurt binnen 3 weken na de sluitingsdatum. De 
bevindingen van de beoordelingscommissie worden vastgelegd 
in een beoordelingsrapport. Als een cursus niet aan alle criteria 
voldoet, krijgt de aanvrager op dat punt gerichte feedback en 
verbetervoorstellen. De bureaumedewerker geeft als dat nodig 
of gewenst is, telefonische toelichting op het besluit van de 
beoordelingscommissie.

De toekenning van het SANA keurmerk is standaard voor de duur van 
24 maanden, maar kan ook als kortdurend keurmerk aangevraagd 
worden. Het kortdurend keurmerk is bedoeld voor kleinschalige 
nascholing, of nascholing die eenmalig of in een beperkte periode 
aangeboden wordt, denk aan een congres of themabijeenkomst. 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.

3.2 Bekendmaken van het geaccrediteerde    
 nascholingsaanbod

Het aanbod aan nascholing met SANA keurmerk wordt op meerdere 
manieren bekendgemaakt:

• Het opleidingen overzicht in PE-online, te bereiken via onze site. 
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. In PE-
online staat informatie over de inhoud, de accreditatietermijn en 
het aantal studie-uren/ scholingspunten.

• De brochure, die tweemaal per jaar verstuurd wordt naar alle 
openbare apotheken in Nederland. De nascholingsbrochure 
bereikt in veel gevallen de doelgroep beter dan het online 
opleidingen overzicht van PE-online. Tijdens beurzen vormt de 
brochure een duidelijk onderdeel van de presentatie. . 

• De lijst met recent geaccrediteerde titels (als aanvulling op de 
brochure).

3.3 Uitvoeren en handhaven van de     
 keurmerkregeling

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. Het bestuur beoordeelt jaarlijks of 
de criteria voldoen op basis van onderzoek onder apothekers en 
medewerkers, kengetallen, bezwaren of andere signalen. In bijlage 
2 zijn de criteria opgenomen. 

Wijzigingsverzoeken
Als de cursuseigenaar iets aan de cursus wil veranderen kan hij 
daarvoor een verzoek indienen bij SANA. De kwaliteit van de 
inhoud, didactiek, en omvang mogen niet wijzigen tijdens de 
accreditatieperiode. Dergelijke verzoeken worden per geval bekeken 
en meestal besproken met de beoordelingscommissie.
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Klachten en bezwaren
Op de website staat hoe we met klachten en bezwaren omgaan. Een 
bezwaar wordt behandeld door de bezwaarcommissie.

3.4 Voorlichting geven, adviseren en begeleiden

SANA geeft voorlichting en informatie over nascholing in de 
apotheekbranche.

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. 

SANA adviseert en begeleidt (nieuwe) aanvragers om hun aanvraag 
voor het SANA keurmerk zo succesvol mogelijk te maken en de 
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. SANA 
is verbeteringsgericht en streeft bij afkeur naar verbetering en 
herbeoordeling, zodat er meer goede nascholing beschikbaar komt 
voor apotheekmedewerkers.

De verschillende beurzen, waar SANA als exposant aanwezig is, 
zorgen voor naamsbekendheid en voor persoonlijk contact met 
apothekers en apothekersassistenten. 
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In dit hoofdstuk beschrijven we wat SANA in 2021 gedaan en bereikt 
heeft. 

4.1 68 SANA keurmerken voor nascholing

Tien keurmerken meer dan in 2020
In 2021 heeft SANA 67 nieuwe aanvragen ontvangen en 68 
keurmerken afgegeven (in 2020: 58). In bijlage 3 staan de 
kengetallen over 2021 en voorgaande jaren. 

Het betreft 64 standaard keurmerken en 4 kortdurende 
keurmerken. Alle cursussen waren geschikt en bedoeld voor 
apothekersassistenten en tellen mee in het Kwaliteitsregister 
Apothekersassistenten. Een aantal cursussen is ook geschikt 
voor andere medewerkers in de apotheek, zoals bezorgers, 
leidinggevenden en farmaceutisch consulenten. Er zijn ook enkele 
specifieke teamtrainingen geaccrediteerd.

In 2021 waren er helaas opnieuw beperkende maatregelen vanwege 
corona en was er terughoudendheid bij aanvragers waardoor er 
cursussen zijn vervallen en er minder nieuwe cursussen werden 
ontwikkeld en aangevraagd. Een aantal aanbieders biedt nu geen 
geaccrediteerde nascholing meer aan, waar zij dat in voorgaande 
jaren wel deden. Het aantal e-learning titels met SANA keurmerk 
groeit en er zit groei in online bijeenkomsten, zoals webinars.

Meer afgekeurd dan in 2020
De aanvragen worden op 3 kwaliteitsaspecten beoordeeld (zie 
bijlage 2 voor de criteria):
1.Inhoudelijk actueel
2.Toepasbaar in de praktijk
3.Onderwijskundig goed opgezet

Er wordt regelmatig nascholing aangeboden die inhoudelijk 
niet actueel is. Denk hierbij aan theorie die gebaseerd is op 
verouderde richtlijnen of het behandelen van een geneesmiddel 
dat niet (meer) in de handel is. Ook ziet de beoordelingscommissie 
regelmatig nascholing die onderwijskundig niet goed is opgezet. 
Denk hierbij aan deelnemers die ten onrechte kunnen slagen of 
zakken. Aanvragen die niet aan de criteria voldoen krijgen een 
verbeteradvies en worden afgewezen. Na verbetering kan de 
aanbieder herbeoordeling aanvragen. Dit is in de meeste gevallen 
kosteloos. In 2021 is driemaal herbeoordelingskosten in rekening 
gebracht omdat de omvang van de herbeoordeling daartoe 
aanleiding gaf.

Het goedkeurpercentage is in 2021 gedaald van 90% naar 71%. In 
2021 was 20 keer een verbetering noodzakelijk (2020 6 maal) en is er 
één aanvraag definitief afgewezen. Als we alle verbeterde aanvragen 
meerekenen komt het goedkeurpercentage op 98%
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Meer afkeur zorgde voor langere procedures
SANA heeft een vlotte en transparante werkwijze. Van de aanvragen 
die direct een SANA keurmerk kregen, had het merendeel (75%) dit 
binnen 4 weken na hun aanvraag. 

In 2021 was de gemiddelde behandelduur van alle aanvragen, 
inclusief controles en herbeoordeling van verbeteringen, 48 dagen. 
Dat is veel langer dan vorig jaar (29 dagen) omdat er veel aanvragen 
zijn afgekeurd. De behandelduur wordt langer, als de aanvrager zelf 
veel tijd nodig heeft om verbeteringen door te voeren. 

Wijzigingsverzoeken voor omzetten naar online uitvoering
In 2021 is er veel aandacht geweest voor het aanpassen van 
klassikale (fysieke) bijeenkomsten naar online bijeenkomsten. Het 
SANA keurmerk is niet automatisch geldig voor een online uitvoering 
omdat niet alle werkvormen zich lenen voor onderwijs op afstand. 
SANA adviseert en geeft tips voor een gelijkwaardige omzetting. 
De voorzitters van de beoordelingscommissie hebben in 2021 
meerdere wijzigingsverzoeken behandeld. 
Eind februari 2021 is het aanvraagformulier zodanig gewijzigd zodat 
de aanbieder direct bij een nieuwe aanvraag kan aangeven voor 
welke uitvoeringsvorm de accreditatie aangevraagd wordt. 

Klachten en bezwaren
In 2021 zijn er door cursusaanbieders geen klachten of bewaren bij 
SANA ingediend over de besluiten die de beoordelingscommissie 
heeft genomen.

We hebben meerdere klachten, van apothekersassistenten, 
aanbieders en een apotheker, ontvangen over KABIZ. KABIZ 
neemt de gevolgde nascholing met SANA keurmerk niet altijd 
over in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten. Het bestuur 
heeft geconcludeerd dat KABIZ zich niet meer houdt aan de 
afspraken uit 2016 (dat alle SANA punten meetellen) maar moet 
tegelijkertijd vaststellen dat het daarop geen invloed heeft. De 
klagers zijn doorverwezen naar KABIZ zelf en naar OptimaFarma 
die opdrachtgever is van KABIZ. Het SANA bestuur heeft cao 
partijen geïnformeerd over de achteruitgang van kwaliteit bij het 
kwaliteitsregister en om een overleg gevraagd. Dit overleg heeft nog 
niet plaats gevonden. 

Beoordelingskosten
Het beoordelen van de aanvragen gebeurt kostendekkend. 
Het beoordelingsproces is zodanig ingericht dat de 
beoordelingskosten die bij scholingsaanbieders in rekening 
worden gebracht volledig ingezet worden voor de beoordeling. Er 
wordt geen winst op gemaakt.
In 2021 is een aantal maal korting verleend om aanbieders die 
vanwege corona weinig inkomsten hadden, tegemoet te komen. 

4.2 Verbetering van het beoordelingsproces

n 2021 zijn er geen aanpassingen aan de Keurmerkregeling geweest. 
Er zijn wel verbeteringen doorgevoerd in het aanvraagformulier in 
PE-online.

De beoordelingscommissie heeft in 2021 afscheid genomen van één 
van de voorzitters. Na een zorgvuldige selectie procedure heeft het 
bestuur een nieuwe voorzitter aangesteld. 

Alle beoordelingsvergaderingen verlopen via Zoom en die werkwijze 
is nu geborgd.

SANA handhaaft een hoog kwaliteitsniveau voor wat betreft de 
nascholing, maar ook wat betreft het eigen beoordelingsproces. 
In 2021 heeft één hybride verbetersessie plaatsgevonden. 
Er is in het najaar online gewerkt aan het vergroten van de 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De verbetersessies worden 
gefinancierd vanuit de branchebijdrage die SANA ontvangt.
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4.3 Online opleidingen overzicht en brochure

Opleidingen overzicht op internet
In het opleidingen overzicht zijn alle afgegeven accreditaties op te 
zoeken. Het kan via de SANA website bekeken worden. Het aantal 
bezoekers is in 2021 ongeveer gelijk aan 2020.

Aanbieders kunnen hun nascholingsbijeenkomst(en) kosteloos in 
de agenda plaatsen om zo hun aanbod bekend te maken. Na de 
zomer nam het aantal nascholingsbijeenkomsten weer toe en zagen 
we ook meer online uitvoeringen verschijnen. 
SANA heeft het grootste overzicht van nascholing met 
bijeenkomst(en) voor apotheekmedewerkers.

Brochure
Om het geaccrediteerde aanbod beter bekend te maken is in 2021 
tweemaal een brochure uitgebracht. Deze is verstuurd naar alle 
openbare apotheken. De brochure staat ook als PDF op de website.

4.4 Website, nieuwsbrief en naamsbekendheid

De website wordt maandelijks geactualiseerd met het overzicht 
met nieuw afgegeven keurmerken.

De Nieuwsbrief is in 2021 zesmaal verstuurd, met uiteraard 
veel aandacht voor de impact van de coronamaatregelen. De 
mailinglijst bestaat uit ruim 850 abonnees. 

     

In 2021 was er geen fysiek KNMP congres en waren we online 
aanwezig met een virtuele stand. Dit leverde niet de interactie 
op van een fysieke beursvloer. We waren daarom erg blij dat het 
OptimaFama congres op 30 oktober 2021 door kon gaan. We 
hebben genoten van de interactie met apothekersassistenten en 
hebben die dag een enquête gehouden onder de bezoekers van 
onze stand.

De meeste scholingsaanbieders zijn goed bekend met het 
SANA keurmerk en weten ons te vinden. Ook werkgevers zijn 
vaak goed bekend met het SANA keurmerk. Zij vragen erom bij 
scholingsaanbieders. De naamsbekendheid van SANA onder 
werknemers is lager. Dat komt waarschijnlijk omdat zij niet de 
directe doelgroep zijn van SANA. De bekendheid moet dan komen 
via de vakbonden en die besteden nauwelijks aandacht aan de 
kwaliteit van nascholing en eigen deskundigheidsontwikkeling. 

Wij hebben apothekersassistenten (bezoekers van het Optima 
Farma congres) op 30 oktober 2021 gevraagd wat voor hen de 
meerwaarde van het SANA keurmerk was:
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4.5 Onderwijskundige advisering

In 2021 hebben we te maken gehad met meer afgekeurde 
aanvragen dan het jaar ervoor. Dit brengt met zich mee dat 
er meer onderwijskundig advies is gegeven om de kwaliteit 
van de nascholing te verbeteren en op het gewenste niveau te 
brengen. Cursussen worden nogal eens bedacht en opgezet door 
commerciële of puur inhoudelijk deskundige medewerkers. Met 
name als de aanbieder zelf geen onderwijskundige kennis in huis 
heeft, is onze advisering van grote toegevoegde waarde.

De meeste aanbieders hadden in 2021 ondertussen voldoende 
ervaring met het online lesgeven. Toch hebben we nog een aantal 
keer scholingsaanbieders met praktische adviezen vooruit kunnen 
helpen en kwam de nascholing daardoor op een hoger niveau. 

Onze verbeteringsgerichtheid is ons sterkste punt. Met name het 
meedenken met de aanbieder en onze praktische adviezen worden 
als goede service gewaardeerd. 
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Samenstelling bestuur in 2021

De heer J.P. Veenhuizen  (voorzitter) namens FNV 
De heer S. Veenstra  (secretaris/penningmeester) namens WZOA (v/h VZA)/ASKA
De heer J.R.A. Mulder  (lid) namens WZOA (v/h VZA)/ASKA
Mevrouw S. Ihimekpen–Hansen  (lid) tot oktober 2021, daarna vacant namens CNV Zorg & Welzijn

Samenstelling Beoordelingscommissie in 2021

Mevrouw M. Kuipers-Carleer  onderwijskundige (voorzitter)
Mevrouw L. Annijas onderwijskundige (voorzitter) tot 3 juni 2021
Mevrouw S. van der Klei onderwijskundige per 3 juni 2021
Mevrouw M.H. Ottens-Boers apothekersassistent
Mevrouw M.J. Zwetsloot-Bouwmeester  farmakundige
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 P.L. McNurlin  (secretaris)

BIJLAGE 1  SAMENSTELLING BESTUUR EN BEOORDELINGSCOMMISSIE
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BIJLAGE 2  CRITERIA UIT DE SANA KEURMERKREGELING

Nascholing met SANA keurmerk voldoet aan 7 criteria vallend onder 3 kwaliteitsaspecten. 
(SANA Keurmerkregeling, oktober 2018).

KWALITEITSASPECT

Inhoudelijk actueel
  

Toepasbaar in de praktijk
 

Onderwijskundig goed opgezet 

BEOORDELINGSCRITERIA

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.
 
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?

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 2021

Kengetallen 

 2021 2020 2019

Te behandelen aanvragen 70 62 99

nog lopend van vorig jaar 3 5 4

nieuwe aanvragen 67 57 95

Aantal toegekende keurmerken 68 58 94

versie 1 48 52 79

versie 2 14 6 14

versie > 3 6 0 1

Aanvragen teruggestuurd 0 0 0

Aanvragen definitief afgekeurd 1 1 0

Aanvragen nog in behandeling 1 3 5

    

Aantal behandelingen 96 67 108

Keurmerken vervallen 93 83 98 

Vervangende keurmerken 49 44 50

Keurmerken op 31-12 122 143 171
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VERVOLG BIJLAGE 3

In 2021 zijn 70 aanvragen behandeld en 68 keurmerken afgegeven aan 13 verschillende scholingsaanbieders:

Stichting Bedrijfsfonds Apotheken 23

KNMP 15

Brocacef Centrale Diensten 9

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy 6

Van Heek Medical Educatiehuis 4

Pharmaknowledge 2

Boehringer Ingelheim 2

Health Education 2

Stichting Inhalatie Medicatie Instructie School 1

MZG 1

Mark Two Academy 1

Almirall 1

IEDEREDAG 1

   Aanbieder Nieuwe keurmerken

  in 2021



SANA Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers

VZA Vereniging Zelfstandige Apothekers

WZOA Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare 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

KA Kwaliteitsregister Apothekersassistenten

KABIZ Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg

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

StiPCO Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers

BIJLAGE 4  GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN
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  SANA keurmerk             tilt nascholing naar een hoger niveau



Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers

Dorpsstraat 136
3991 BZ Houten
Telefoon 030 605 48 13
info@sanaweb.nl
www.sanaweb.nl


