
 

REGLEMENT 

Dé Grote Apothekersassistenten Kennistest 2022 

 

Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat je deze informatie goed doorleest alvorens te 
starten met je aanmelding voor de Grote Apothekersassistenten Kennistest. 

1. Deelname aan de Grote Apothekersassistenten Kennistest is alleen mogelijk voor 
mensen met (minimaal) het diploma Apothekersassistent. 

2. De deelnemer is op het moment dat de test wordt gemaakt werkzaam (als 
apothekersassistent, farmaceutisch consulent, farmaceutisch manager of farmakundige) 
in een openbare apotheek, poliklinische apotheek, ziekenhuisapotheek of bij een 
apotheekhoudende huisartspraktijk. 

3. Alleen volledig ingevulde aanmeldingen geven recht op deelname. 
4. De kennistest bestaat uit een aantal verschillende vragenrondes.  
5. Uiteindelijk zijn er vier winnaars: Één overall winnaar, één voor elke categorie: 

Farmaceutische Kennis, Zelfzorg en voorlichting, Ziekenhuisfarmacie. De totaalscore 
bepaalt wie wint en bij een eventuele gelijke stand wordt gekeken wie de vragen het 
snelst heeft beantwoord.  

6. De winnaar zal in het jaar volgend op de prijsuitreiking een positieve bijdrage leveren 
aan de zichtbaarheid van het beroep van apothekersassistent en de kennis en kunde die 
daarbij horen. Ook zal hij/zij mogelijk een bijdrage leveren aan de communicatie rond de 
Kennistest van 2022. 

7. Persoonlijke gegevens van de genomineerden worden gedeeld tussen de organiserende 
partijen ten behoeve van de organisatie rondom de prijsuitreiking. 

8. Tijdens de prijsuitreikingen wordt beeldmateriaal vervaardigd (video/foto). De 
deelnemer geeft hiermee direct toestemming, indien hij/zij tot een van de winnaars 
behoort, voor het gebruik van foto’s voor verslaglegging. 

9. Er is accreditatie aangevraagd bij KABIZ. Bij het maken van de gehele kennistest wordt 
gelet op de verrichte deelnameactiviteit. Na afloop van de GAAK2022 op 1 oktober 2022 
worden 4 accreditatiepunten doorgegeven aan het kwaliteitsregister (KABIZ). 

10. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. 
11. De prijswinnaars van de Grote Apothekersassistent Kennistest 2022 worden bekend 

gemaakt op zaterdag 5 november tijdens het Optima Farma-congres. 
12. Over de uitslag van de verkiezing kan niet worden gecorrespondeerd. 
13. In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname-informatie niet 

voorziet, beslist de organisatie van de Grote Apothekersassistenten Kennistest. 
14. De betrokkenen bij de organisatie van de Grote Apothekersassistent Kennistest 2022 zijn 

uitgesloten van deelname. 
15. Deelnemers verklaren zich bij inschrijving akkoord met dit reglement. 


