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1
1.1

SANA
Missie en visie
De Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA) draagt bij aan het verbeteren van het
functioneren van apotheekmedewerkers. Dat doet zij door aan praktijkgerichte nascholing een keurmerk
toe te kennen.
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.
Nascholing met het SANA keurmerk bevat actuele kennis die gebruikt kan worden tijdens het werk. Dat
betekent dat in deze nascholing de kennis verworven, verwerkt èn toegepast wordt. Deze toepassing
wordt zichtbaar in gedrag.

1.2

Bestuur en beoordelingscommissie
Het SANA bestuur, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, is verantwoordelijk
voor deze regeling.
Het bestuur stelt beoordelaars aan, die in opdracht van het bestuur de beoordeling van de aanvragen
uitvoeren. Deze beoordelaars zijn geselecteerd op hun deskundigheid, onafhankelijkheid, werkervaring
en brede kijk op nascholing in de openbare farmacie.

1.3

Werkingsgebied
Deze regeling betreft alle nascholingsactiviteiten met een minimale omvang van 1 uur, gericht op de
competentieontwikkeling van apotheekmedewerkers met een functie die valt onder de Cao Apotheken.
SANA stelt bij goedkeuring de omvang in studie-uren vast en daarmee het aantal scholingspunten dat
geregistreerde apothekersassistenten kunnen behalen met de nascholing.
Nascholing die niet voor apothekersassistenten bedoeld is, maar bijvoorbeeld voor bezorgers, kan ook
een SANA keurmerk krijgen.
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2
2.1

CRITERIA VOOR HET SANA KEURMERK
Beoordeling
Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Voldoet de nascholing niet
aan één of meerdere van de criteria, dan is dat een reden het keurmerk niet toe te kennen.
Het besluit over toekenning vindt plaats door beoordeling van de beschikbaar gestelde materialen. Het is
de verantwoordelijkheid van de aanvrager om voldoende materialen aan de aanvraag toe te voegen.
De materialen worden beoordeeld op de volgende 3 kwaliteitsaspecten:
• Inhoudelijk actueel
• Toepasbaar in de praktijk
• Onderwijskundig goed opgezet

2.1

Criteria
Nascholingsmaterialen met het SANA keurmerk voldoen aan de volgende kwaliteitsaspecten/criteria:
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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3
3.1

AANVRAAGPROCEDURE
Aanvraag indienen
Aanvragen kunnen alleen digitaal worden ingediend bij SANA, door de rechtmatige eigenaar van
de nascholing en de bijbehorende materialen. De aanvrager doet dit door gebruik te maken van de
webapplicatie PE-online, die onder andere bereikbaar is via de SANA website. De aanvrager dient alle
materialen behorende bij de nascholing in de aanvraag beschikbaar te stellen om beoordeling op alle
criteria mogelijk te maken.
Onjuist ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen. De aanvrager krijgt de aanvraag
teruggestuurd, met vermelding van de reden van terugsturen.
Een keurmerkaanvraag voor een nascholingsbijeenkomst dient voor de uitvoering ingediend te worden.
Er zijn verschillende aanvraagmogelijkheden voor accreditatie met SANA keurmerk:
1 Accreditatie voor individuele nascholing/ e-learning, voor een accreditatietermijn van 2 jaar.
2 Accreditatie voor nascholing met minimaal één bijeenkomst. Dit kan ook een virtuele bijeenkomst
zijn, mits deze live is. Hiervoor kan het SANA keurmerk aangevraagd worden voor 2 jaar of voor 3 		
maanden.
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder van nascholingsactiviteiten om de accreditatieaanvraag
op de juiste wijze via het digitale systeem in te dienen, met een juiste en volledige inhoud. Heeft u
problemen met het invoeren van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met SANA of de helpdesk
van PE-online.

3.2

Vertrouwelijkheid toegestuurde materialen
De beschikbaar gestelde materialen kunnen alleen door SANA en de beoordelaars worden ingezien.
Uiteraard gaan de leden van de beoordelingscommissie vertrouwelijk om met de beschikbaar gestelde
informatie en zullen zij deze niet anders gebruiken dan om zich een oordeel te vormen over de
aanvraag en hierover uitspraak te doen. Zij hebben hiertoe een geheimhoudingsplicht.

3.3

Kosten
Aan het aanvragen van accreditatie bij SANA zijn behandelkosten verbonden. Op de website van SANA
staat een overzicht van de tarieven. De behandelkosten worden niet geretourneerd na een negatief
besluit.

3.4

Behandeling
Een aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de behandelkosten zijn voldaan. Wanneer een
aanvraag in behandeling is genomen, krijgt de aanvrager een ontvangstbevestiging met daarin de datum
waarop de uitslag bekend is.
SANA werkt met aanvraagrondes en sluitingsdata. De datum waarop een aanvraag uiterlijk binnen moet
zijn om tijdens de eerstvolgende ronde behandeld te worden (sluitingsdatum), staat op de website van
SANA. De uitslag is drie tot vier weken na die sluitingsdatum bekend.
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3.5

Besluit van de beoordelingscommissie
De beoordelingscommissie besluit over de ingediende aanvraag en baseert zich daarbij op de
meegestuurde informatie en de SANA kwaliteitscriteria. Als de nascholing niet aan alle criteria voldoet,
zal de beoordelingscommissie negatief besluiten.
Wanneer de beoordeling leidt tot afgifte van het SANA keurmerk zal SANA dit bekend maken aan
de werknemers vallend onder de Cao Apotheken, zodat zij een beeld hebben van het goedgekeurde
nascholingsaanbod.

3.6

Bezwaar
De aanvrager krijgt de beslissing op zijn aanvraag via PE-online meegedeeld. Een negatief besluit is altijd
voorzien van argumenten. Als het besluit of de toelichting erop onvoldoende duidelijk is, kan telefonisch
contact opgenomen worden met het bureau.
Bezwaar tegen een besluit kan worden ingediend binnen 6 weken. Zie voor verdere informatie de website
van SANA.
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4.1

VOORWAARDEN SANA KEURMERK
Wijzigingen
Het keurmerk is geldig gedurende de accreditatieperiode, onder de voorwaarde dat de kwaliteit en de
omvang van de nascholing in die periode niet wijzigt. De keurmerkhouder dient de nascholing actueel te
houden en er zorg voor te dragen dat er geen onjuiste informatie of voorlichting wordt gegeven over de
nascholing.
Wijzigingen in de omvang (aantal studie uren) zijn niet mogelijk onder de afgegeven accreditatie.
Daarvoor kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. Overige wijzigingen kunnen schriftelijk
aangemeld worden bij SANA. SANA beslist of de wijziging is toegestaan onder het afgegeven keurmerk.

4.2

Publicatie door SANA
SANA communiceert regelmatig over het goedgekeurde nascholingsaanbod en publiceert alle nascholing
met SANA keurmerk via het Opleidingen overzicht op haar website. In het Opleidingen overzicht zijn de
accreditatiegegevens zichtbaar en de informatie die bij de aanvraag ingevuld is in de openbare velden.

4.3

Vermelding SANA keurmerknummer en gebruik SANA keurmerklogo
Het SANA keurmerk wordt verleend onder vermelding van een uniek nummer. De keurmerkhouder dient
in zijn uitingen te vermelden onder welk nummer het keurmerk is geregistreerd. Daarbij kan en mag hij
het SANA keurmerklogo gebruiken. Het keurmerklogo wordt in verschillende uitvoeringen toegezonden
bij toekenning van het eerste keurmerk.

4.4

Certificaten voor deelnemers
De keurmerkhouder verstrekt certificaten aan deelnemers die aan de vereisten voor positieve afsluiting
hebben voldaan. Aan deelnemers die hieraan niet voldoen, verstrekt hij deze certificaten niet.
Het certificaat moet afkomstig zijn van en ondertekend zijn door de keurmerkhouder. Als de uitvoering
door een ander partij plaatsvindt, mag deze vermeld staan en mede ondertekenen.
Het certificaat vermeldt de titel, het SANA keurmerknummer en het door SANA vastgestelde aantal
studie-uren. Verder vermeldt het certificaat de naam van de deelnemer en de datum waarop de
nascholing behaald/afgerond is.

4.5

Meldingsplicht organisatie en invoeren presentie
Van iedere keer dat een nascholingsactiviteit wordt georganiseerd / uitgevoerd, moet melding worden
gemaakt in PE-online zodat de uitvoering online in het Opleidingen overzicht opgenomen is.
Apothekersassistenten die bij het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten geregistreerd zijn, voeren
de presentie zelf in, in het eigen portfolio/dossier. Daarbij dient een bewijs van deelname (=certificaat)
toegevoegd te worden. De accreditatiepunten worden vervolgens integraal toegekend.

Keurmerkregeling - oktober 2018

7

Bij nascholing met bijeenkomsten is en blijft de keurmerkhouder verantwoordelijk voor een kwalitatief
goede organisatie en uitvoering van zijn nascholingsactiviteit, ook als hij deze niet zelf organiseert /
uitvoert maar daarvoor een andere partij inschakelt.

4.6

Toetsing door SANA en intrekken SANA keurmerk
SANA heeft het recht te toetsen of de keurmerkhouder zich gedurende de looptijd houdt aan de
voorwaarden uit deze regeling. De nascholing moet daartoe op elk moment toegankelijk zijn.
SANA kan bij geconstateerde wijzigingen in de kwaliteit van de nascholing of het niet voldoen aan de
voorwaarden, te allen tijde het SANA keurmerk intrekken. Intrekking van het keurmerk wordt verwerkt in
PE-online. De keurmerkhouder wordt hiervan altijd schriftelijk op de hoogte gesteld onder vermelding
van de geconstateerde onvolkomenheden.
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