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2015-2020
Het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO), gesubsidieerd door VWS,
is gericht op de verdere ontwikkeling van de openbaar apotheker als zorgverlener in de geïntegreerde eerste lijn.
Openbaar apothekers kunnen van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 in aanmerking komen voor een
financiële tegemoetkoming door deel te nemen aan nascholingen die voldoen aan de criteria en de regeling van
StiPCO.
Geaccrediteerd nascholingsaanbod dat voldoet aan de voorwaarden van StiPCO wordt (periodiek) vastgesteld
en gepubliceerd in de nascholingsagenda in PE-online en in de StiPCO-studiegids. Registratie van deelname aan
nascholing binnen StiPCO door openbaar apothekers verloopt via hun persoonlijk dossier in PE-online.
REGELING EN PROCEDURE VOOR INDIENEN EN BEOORDELEN NASCHOLING
•	De aangeboden nascholing dient in de eerste plaats te voldoen aan de geldende Regelgeving Accreditatie
Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie van de Commissie van Deskundigen.
•	De nascholing dient vervolgens te voldoen aan onderstaande criteria om te borgen dat de nascholing bijdraagt
aan de competentieontwikkeling van de openbaar apotheker in zijn functie als farmaceutisch zorgverlener
in de geïntegreerde eerste lijn (zie ook KNMP Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020). Indien de
cursusaanbieder (één van) de in dit document genoemde verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de KNMP
gerechtigd sancties op te leggen.
INDIENEN NASCHOLING
•	Na beoordeling van de nascholing door de Commissie van Deskundigen en toekenning van accreditatie
beoordeelt de KNMP met behulp van de hieronder genoemde aanvullende criteria of de nascholing binnen
StiPCO valt. Vervolgens wordt het passende aantal stimuleringspunten aan de nascholing toegekend.
•	De KNMP informeert aanbieders of de nascholing op basis van de vooraf gestelde objectieve criteria wel/niet
in StiPCO wordt opgenomen.
•	Gedurende het jaar wordt nieuw geaccrediteerd nascholingsaanbod doorlopend beoordeeld op de criteria van
StiPCO.
•	KNMP en VWS beoordelen twee keer per jaar of er kwantitatief voldoende aanbod voor alle openbaar apothekers
is om deel te nemen en waar de eventuele lacunes zitten in het aanbod.
PUBLICATIE NASCHOLINGSAANBOD
•	In de nascholingsagenda in PE-online en in de StiPCO-studiegids wordt alle nascholing gepubliceerd die valt
binnen StiPCO. Openbaar apothekers worden via diverse kanalen, zoals KNMP.nl, de KNMP-nieuwsbrief en
PE-online, op de hoogte gesteld van dit aanbod, zodat ze zich tijdig kunnen inschrijven bij de betreffende
aanbieders.
AANVULLENDE CRITERIA STIPCO
Competentieontwikkeling
lnhoud van de nascholing richt zich voor minimaal 60% op een of meerdere van de volgende 4 CanMEDScompetenties: Farmaceutisch handelen, Communicatie, Samenwerking en Organisatie, zoals bij accreditatie
vastgesteld door de Commissie van Deskundigen. Voor geaccrediteerde toetsvormen geldt deze restrictie niet.
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Inhoudelijke leerdoelen
Deelname aan nascholing binnen StiPCO dient te resulteren in relevante kennis, inzicht en de toepassing hiervan
voor de nieuwe rol van de openbaar apotheker in de eerste lijn. De nascholing dient bij te dragen aan 1 of meerdere
van onderstaande 9 leerdoelen:
1.	De openbaar apotheker is in staat om door KNMP geautoriseerde richtlijnen (farmaceutische zorg, praktijkvoering,
multidisciplinair) toe te passen in de apotheekpraktijk. Zie www.knmp.nl voor een actueel overzicht van
geautoriseerde richtlijnen.
2.	De openbaar apotheker is in staat om Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) toe te passen in de
apotheekpraktijk.
3.	De openbaar apotheker kan effectief samenwerken met huisartsen en (wijk)verpleegkundigen in de eerstelijns
zorg.
4.	De openbaar apotheker is in staat medicatiebeoordelingen te organiseren en uit te voeren bij mensen met
polyfarmacie volgens de vigerende richtlijnen en standaarden.
5.	De openbaar apotheker is in staat om kwetsbare groepen te monitoren op basis van actuele medicatiegegevens
en waar nodig te begeleiden.
6.	De openbaar apotheker is in staat om individuele patiënten te coachen in hun medicijngebruik en/of de
zelfmanagementvaardigheden van individuele patiënten te verbeteren.
7.	De openbaar apotheker is in staat om veilige en effectieve overdracht van medicatiegegevens te realiseren voor
de apotheekpopulatie.
8.	De openbaar apotheker is in staat om E-health-toepassingen in te zetten om de farmaceutische patiëntenzorg
te verbeteren.
9.	De openbaar apotheker is in staat om de deskundigheid van het apotheekteam te bevorderen m.b.t. onderwerpen
die onder leerdoelen 1 t/m 8 worden genoemd.
Type nascholing
Aan de hieronder genoemde typen nascholing worden binnen StiPCO stimuleringspunten toegekend:
•	Bijeenkomsten: in lijn met de centrale studiedagen van de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist
dienen de bijeenkomsten kleinschalig van opzet (max. 20 personen) en interactief te zijn. Het aantal
stimuleringspunten is gelijk aan het aantal accreditatie-uren.
•	E-learning/blended learning: Nascholingen in de vorm van e-learning kunnen in aanmerking komen voor StiPCO.
Het aantal stimuleringspunten is de helft van het aantal accreditatie-uren.
•	Toetsing: Zelfreflectie en externe feedback zijn belangrijke elementen in het leerproces van openbaar apothekers.
Geaccrediteerde vormen van toetsing, waaronder intervisie en toetsgroepen, vallen binnen de regeling van
StiPCO. Het aantal stimuleringspunten is gelijk aan het aantal accreditatie-uren.
•	Andere type nascholingen dan bijeenkomsten, e-learning en toetsing (zoals bijvoorbeeld FTO’s) vallen buiten de
regeling van StiPCO.
Omvang nascholing
•	Bijeenkomsten dienen binnen StiPCO een minimale omvang van één studiedagdeel (3 uur of meer) te hebben.
• Voor e-learning geldt een minimum van 2 uur per nascholing.
• Voor toetsing geldt een minimum van 1 uur.
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Inhoudelijke leerdoelen
•	De aanbieder beoordeelt of de openbaar apotheker voldoende heeft deelgenomen aan de nascholing en legt dit
vast met behulp van een presentielijst.
•	De presentie van de deelnemers dient binnen 4 weken na de uitvoeringsdatum in PE-online te zijn verwerkt,
	conform de Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie.
Registratie leerresultaten
•	In het belang van aantoonbare persoonlijke ontwikkeling zijn openbaar apothekers verplicht om van elke StiPCOnascholing hun leerresultaten te registreren. Dit kan door het bijbehorende evaluatieformulier in te vullen dat
beschikbaar is via hun persoonlijk dossier in PE-online.
BEZWAAR
De aanbieder van de betreffende nascholing kan binnen 6 weken na het besluit om de scholing niet op te nemen
in StiPCO, een verzoek tot herbeoordeling van de nascholing indienen. De aanbieder doet dit door te mailen naar
stipco@knmp.nl onder vermelding van de titel en het betreffende ID-nummer zoals vermeld in PE-online. Een
bezwaar dient met argumenten te worden onderbouwd met verwijzing naar de criteria voor StiPCO. Dit verzoek
wordt vervolgens in behandeling genomen door de bezwaarcommissie van StiPCO. Uitspraak volgt binnen 6 weken.
Tegen de uitspraak van de bezwaarcommissie is geen beroep mogelijk. Zie het reglement van de bezwaarcommissie
voor nadere toelichting.
VRAGEN?
Voor vragen over StiPCO kunt u mailen naar stipco@knmp.nl.
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