ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERZOEK
SCHOLING APOTHEEKTEAM
Om de realisatie van StiPCO-leerdoel 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’ te stimuleren, wordt voor het
apotheekteam een financiële vergoeding vanuit StiPCO ter beschikking gesteld. Op voorwaarde dat de aangedragen
voorstellen door aanbieders voldoen aan onderstaande voorwaarden en mits het beschikbare budget vanuit StiPCO
niet wordt overschreden. De beoordelingscommissie, bestaande uit een persoon namens Optima Farma, een openbaar
apotheker namens de sectie WSO en een bureausecretaris van de KNMP, behoudt zich het recht om te beslissen
welke scholingen in aanmerking komen voor een vergoeding en hoe vaak zij maximaal mogen worden aangeboden.
De beoordeling door de commissie vindt plaats in de eerste helft van januari 2020, waarna de betreffende aanbieders
hun cursus met vergoeding kunnen aanbieden. Scholingen die in aanmerking komen voor een vergoeding worden
opgenomen in de StiPCO-studiegids.
•	
De vergoeding geldt alleen wanneer een cursus voor het gehele apotheekteam wordt aangeboden en geldt niet
wanneer de scholing wordt uitgezet voor individuele assistenten die afkomstig zijn van verschillende apotheken.
	Ook geldt de vergoeding alleen voor openbare en poliklinische apotheken. Tevens geldt er per cursus een minimum
aantal van 6 deelnemers en een maximum van 20 deelnemers. Het is mogelijk om meerdere apotheekteams
tegelijkertijd te scholen, mits rekening wordt gehouden met het maximum aantal deelnemers. De vergoeding geldt
dus alleen voor scholingen op locatie. E-learnings zijn hiermee uitgesloten.
•	
De cursus dient vooraf geaccrediteerd te zijn door SANA/KABIZ zodat de kwaliteit gewaarborgd is. Beide partijen
kennen een aantal accreditatie-uren toe. Vaak staat 1 uur gelijk aan 1 accreditatiepunt. De hoogte van de vergoeding
vanuit StiPCO is afhankelijk van het aantal contacturen binnen het aantal toegekende accreditatiepunten: voor 1
contactuur ontvangt de aanbieder maximaal € 50,- per deelnemer. Ook stelt de commissie een maximum vergoeding
vast per uitvoering. De uitbetaling van de vergoeding is op basis van het aantal leden van het apotheekteam dat
werkelijk heeft deelgenomen aan de cursus. De hoogte van de vergoeding per accreditatiepunt is afhankelijk van de
kosten van de ingediende scholing.
•	Wanneer een cursus voor vergoeding in aanmerking komt, mag dit niet met terugwerkende kracht worden ingezet.
De vergoeding geldt vanaf het moment van goedkeuring door de beoordelingscommissie en geldt tot en met 31
augustus 2020.
•	
Indien er meer voorstellen worden aangedragen dan de beoordelingscommissie kan goedkeuren vanwege
de overschrijding van beschikbare budget, dan zal de beoordelingscommissie een prioritering opstellen in de
goedgekeurde voorstellen. De commissie houdt dan bijvoorbeeld rekening met het aantal scholingen per StiPCOleerdoel en/of competentie.
•	
De KNMP behoudt zich het recht voor om de hoogte van de vergoeding te bepalen en om af te zien van een
vergoeding vanuit StiPCO.
•	
De aanbieder is zich ervan bewust dat er geen bezwaarprocedure is ingericht gezien de korte looptijd van het
subsidietraject.

INDIENEN NASCHOLING
Cursusaanbieders kunnen tot en met 22 december 2019 voorstellen van scholingen voor het team aandragen via een
digitaal formulier. Zij dienen voorgaande algemene voorwaarden in acht te nemen. In het digitaal formulier dienen
cursusaanbieders onderstaande onderwerpen te beschrijven.
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INLEIDING
In de inleiding komt aan bod wat de scholing inhoudt, waarom deze wordt ingediend (is er vraag naar deze scholing?)
en wat het beoogde doel is van de scholing.
ALGEMENE LEERDOELEN
Een benoeming van de algemene leerdoelen van deze scholing: wat kan het apotheekteam na afloop?
COMPETENTIEGEBIEDEN
Op welke competentie(s) richt de scholing zich en voor welk percentage? De inhoud van de nascholing moet zich voor
minimaal 60% op een of meerdere van de volgende competenties richten: Vakinhoudelijk handelen, Communicatie,
Samenwerking en Organisatie, zoals bij accreditatie is vastgesteld of, wanneer dit niet het geval is, zoals beoordeeld
door de commissie.
STIPCO-LEERDOELEN
Deelname aan nascholing dient te resulteren in relevante kennis, inzicht en de toepassing hiervan voor het apotheekteam.
De nascholing dient bij te dragen aan één of meerdere van onderstaande leerdoelen met als doel om de deskundigheid
van het apotheekteam te bevorderen m.b.t. onderwerpen die onder leerdoelen 1 t/m 8 worden genoemd:
1.	In staat zijn om door KNMP geautoriseerde richtlijnen (farmaceutische zorg, praktijkvoering, multidisciplinair) toe te
passen in de apotheekpraktijk.
2. In staat zijn om Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) toe te passen in de apotheekpraktijk.
3. Effectief kunnen samenwerken met huisartsen en wijkverpleegkundigen in de eerstelijns zorg.
4.	In staat zijn om medicatiebeoordelingen te organiseren (en uit te voeren) bij mensen met polyfarmacie volgens de
vigerende richtlijnen en standaarden.
5. In staat zijn om kwetsbare groepen te monitoren op basis van actuele medicatiegegevens en waar nodig te begeleiden.
6.	In staat zijn om individuele patiënten te coachen in hun medicijngebruik en/of de zelfmanagementvaardigheden van
individuele patiënten te verbeteren.
7. In staat zijn om veilige en effectieve overdracht van medicatiegegevens te realiseren voor de apotheekpopulatie.
8. In staat zijn om E-health-toepassingen in te zetten om de farmaceutische patiëntenzorg te verbeteren.
OPZET VAN DE NASCHOLING
Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding vanuit StiPCO gelden de volgende eisen:
• Bijeenkomsten dienen een minimale omvang van 2 uur te hebben.
• Bijeenkomsten dienen kleinschalig van opzet te zijn (max. 20 personen) en interactief.
PROGRAMMA
Een toelichting op het beoogde programma. Benoem hier ook hoe vaak de scholing maximaal kan worden aangeboden
tot en met 31 augustus 2020, zodat de beoordelingscommissie bij een eventuele goedkeuring dit aantal kan toekennen.
KOSTEN
Een onderbouwing van de deelnamekosten per deelnemer of per scholing en het aantal accreditatiepunten dat is
toegekend door SANA/KABIZ, zodat de eventuele kosten die overblijven voor de deelnemer zichtbaar worden.
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