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Kort verslag van de vergadering van 

24 januari z979 

I. Het Hoofdbestuur is van mening dat het 
Bindend Besluit oo3, dat de subsidie aan apo- 
thekers-opleiders regelt, beter vervangen kan 
worden door een andere regeling. Genoemd 
Besluit expireert namelijk in I979. 

Besloten wordt het advies van de Centrale 
Commissie voor de Opleiding tot Apothekers- 
assistent af te wachten. 

2. Het Hoofdbestuur bespreekt de te volgen 
gedragslijn ten aanzien van een wijkgezond- 
heidscentrum in het noorden des lands. Het 
bestuur van de stichting die her centrum gaat 
beheren zoekt medewerking van een apothe- 
ker die aldaar in loondienst zal gaan. 

Besloten wordt de z.g. paraplu-overeen- 
komst tussen de KNMP en de desbetreffende 
stichting aan het Vertegenwoordigend College 
voor te leggen. 

3. Het Hoofdbestuur bespreekt de gang van 
zaken bij her totstandkomen van het boekje 
dat de 'Commissie Prijzenvoorlichting Ge- 
rreesmiddelen' van tijd tot tijd uitgeeft. 

De leden die namens de KNMP in deze com- 
missie zitting hebben zijn van mening d a t e r  
diverse verbeteringen in de cijferopstelling en 
de kwaliteitsvergelijking van de geneesmidde- 
len kunnen worden aangebracht. Het Hoofd- 
bestuur stemt in beginsel met deze mening in. 
De commissie zal worden aanbevolen met de 
gemaakte opmerkingen een volgende maal re- 
kening te houden. 

4. De heer SLOOT geeft mondeling verslag van 
de eerste vergadering van de onderwijs- 

commissie die de herstructurering van de 
voortgezette opleiding apothekersassistenten 
zal begeleiden. Deze commissie is samen- 
gesteld uit vertegenwoordigers van de as- 
sistentenorganisaties en van de cco. Aan de 
Commissie van adviseurs voortgezette oplei- 
ding is verzocht - op basis van het verstrekte 
advies - een leerplan samen te stellen. Ver- 
wacht wordt dat de herstructurering van de 
opleiding nu goede voortgang zal vinden. 

5. De heer SLOO'r deelt mede dat met de sub- 
faculteiten farmacie nauw overleg plaatsvindt 
om te komen tot een z.g. Voorbereidingscom- 
missie Postacademisch Onderwijs. Met het Mi- 
nisterie van O. en W. wordt eveneens contact 
onderhouden over dit onderwerp. 

6. Het Hoofdbestuur bespreekt de situatie 
die is ontstaan nu de z.g. STAG- en SAL-organi- 
saties enige activiteit aan de dag blijken te leg- 
gen. Besloten wordt het verzoek van de STAG 
om een onderhoud met het Hoofdbestuur in te 
willigen. 

7. Het Hoofdbestuur bespreekt de herziening 
van de statuten en huishoudelijk reglement van 
de KNMP respectievelijk van een departement. 
De heren HARDERWIJK en JAMES hebben hiertoe 
concepten gereedgemaakt. Deze herziening is 
nodig omdat het nieuwe verenigingsrecht me- 
dio dit jaar van kracht wordt en diverse wijzi- 
gingen vordert. Van deze gelegenheid wordt 
gebruik gemaakt verschillende verouderde be- 
palingen aan te passen. Hetzelfde zal ook met 
de reglementen van de commissies worden ge- 
daan, waartoe reeds in vele commissies een 
aanzet is gegeven. Alle gewijzigde teksten zul- 
len tenslotte de Algemene Ledenvergadering 
passeren. 
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