REGELING DEELNAME AAN STIPCO
2015-2020
Het Stimuleringsprogramma Competentieontwikkeling Openbaar apothekers (StiPCO) bereidt openbaar
apothekers voor op de veranderingen in hun beroep. Met de scholing binnen StiPCO ontwikkelen zij zich
verder als zorgverlener in de wijk binnen de driehoek wijkverpleegkundige-openbaar apotheker-huisarts. Het
ministerie van VWS biedt via StiPCO openbaar apothekers een financiële tegemoetkoming in het volgen van
nascholing.
VOOR WIE
•	StiPCO richt zich op de geregistreerde openbaar apothekers en openbaar apothekers die deelnemen aan
een ‘herinschrijving na uitschrijving’ (HINU)-traject.
•	Deelname aan StiPCO start op 1 januari 2016 of op de datum van inschrijving in het specialistenregister
van openbaar apothekers, indien deze na 1 januari 2016 is.
•	Deelname aan StiPCO eindigt bij uitschrijving uit het specialistenregister voor openbaar apothekers of bij
de beëindiging van de looptijd van StiPCO op 1 september 2020.
INHOUDELIJKE LEERDOELEN STIPCO
Deelname aan nascholing binnen StiPCO dient te resulteren in relevante kennis, inzicht en de toepassing
hiervan voor de 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.
STIPCO-NASCHOLINGSAANBOD
•	Geaccrediteerd nascholingsaanbod dat voldoet aan de criteria, zoals vastgelegd in de Voorwaarden opname
nascholing StiPCO, wordt (periodiek) vastgesteld en gepubliceerd in de nascholingsagenda in PE-online en
in de StiPCO-studiegids.
•	Zowel via www.knmp.nl als via het persoonlijk dossier in PE-online hebben openbaar apothekers toegang
tot de centrale nascholingsagenda in PE-online waarin alle geaccrediteerde nascholing staat vermeld,
inclusief een aparte weergave van alle nascholing binnen StiPCO.
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INRICHTEN PERSOONLIJK DOSSIER
•	Elke openbaar apotheker beschikt in PE-online reeds over een herregistratiedossier waarin wordt
geregistreerd welke geaccrediteerde nascholing hij heeft gevolgd en of de nascholingsdoelen zijn gehaald.
•	Voor StiPCO heeft de openbaar apotheker hierbij een apart dossier in PE-online waarin de deelname aan
nascholing wordt geregistreerd die valt binnen de criteria van StiPCO en daarmee in aanmerking komt voor
een tegemoetkoming uit de stimuleringsregeling. Nascholing kan dus zowel voor het herregistratiedossier
als voor StiPCO meetellen.
REGISTRATIE LEERRESULTATEN
•	Nascholing dient jaarlijks uiterlijk 31 december 23:59 uur te zijn afgerond om in aanmerking te komen voor
de financiële tegemoetkoming van dat jaar.
•	Presentielijsten van aanbieders dienen uiterlijk 28 januari 23:59 uur van het volgend jaar te zijn verwerkt in
PE-online.
•	Openbaar apothekers dienen van elke nascholing waaraan is deelgenomen binnen StiPCO in hun persoonlijk
dossier te registreren wat het belangrijkste leerresultaat is en wat de impact hiervan is op de dagelijkse
praktijk. Dit kan door het bijbehorende evaluatieformulier in te vullen dat beschikbaar is via hun persoonlijk
dossier in PE-online. Registratie van de leerresultaten is een voorwaarde voor de uitbetaling. De KNMP
stelt voor deze registratie jaarlijks een deadline vast.
HOOGTE TEGEMOETKOMING STIPCO-NASCHOLING
•	Bij deelname aan nascholingen in 2016 tot en met augustus 2020 die passen binnen de criteria van StiPCO
ontvangen openbaar apothekers een tegemoetkoming in de kosten. Aan elke StiPCO-scholing zijn naast
accreditatie-uren ook stimuleringspunten gekoppeld. Per stimuleringspunt wordt € 50,- toegekend (tot
max. € 1.000,- per jaar), onbelastbaar voor de omzetbelasting.
FINANCIËLE ADMINISTRATIE
•	Na afloop van elk kalenderjaar wordt vanuit PE-online per openbaar apotheker een definitieve rapportage
gemaakt van het aantal uren dat nascholing is gevolgd binnen StiPCO en waarvan de leerresultaten door
de openbaar apotheker in PE-online zijn geregistreerd. Hieruit volgt een totaal aantal stimuleringspunten.
•	Op basis van het aantal stimuleringspunten wordt aan de betreffende openbaar apotheker door de KNMP
de financiële tegemoetkoming van dat jaar uitgekeerd. De openbaar apotheker heeft ook de keuze de
financiële tegemoetkoming naar de werkgever over te laten maken.
•	De tegemoetkoming wordt uitgekeerd op het bij de KNMP bekende bankrekeningnummer. Voorafgaand
aan de uitbetaling ontvangt de openbaar apotheker per mail een verzoek aan te geven naar wie de
tegemoetkoming moet worden overgemaakt. Verificatie van de betaalgegevens is een voorwaarde voor
uitbetaling.
VRAGEN?
Voor vragen over StiPCO kunt u mailen naar stipco@knmp.nl.
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