Uitvoeringsreglement
Schriftelijke visitatie opleiding ziekenhuisfarmacie t.b.v. bepaling van de
opleidingscapaciteit
Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie
(SRC-ZF) is gebaseerd op:
•
Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie 2018 van het Centraal College
•
SRC Uitvoeringsreglement Voorschriften voor visitatie, visitatiecommissies en erkenning van
opleiders en opleidingsinstellingen
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Inleiding
De SRC-ZF stelt het maximum aantal AIOS vast per instelling, op basis van het visitatierapport
en -verslag (Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie artikel D2.9).
Er is behoefte aan het vaststellen van de maximale opleidingscapaciteit van
opleidingsinstellingen volgens de Opleidingseisen omdat hiermee geborgd kan worden dat
AIOS voldoende begeleiding krijgen van de aanwezige leden van het Opleidingsteam en dat er
ook voldoende faciliteiten zijn voor de AIOS zoals werkplekken. Als minimum geldt het aantal
van 2 in de instroominstelling werkzame AIOS gedurende het eerste opleidingsjaar van een
AIOS. (Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie D2.10).
Een schriftelijke visitatie voorziet in een behoefte om na de reguliere opleidingsvisitatie de
maximale opleidingscapaciteit bij te stellen.
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Uitgangspunten
De SRC-ZF stelt het maximum aantal AIOS vast per instelling, op basis van het visitatierapport
en –verslag. Hierbij wordt onder andere meegewogen of een instelling zonder deze uitbreiding
in problemen komt bij de uitwisseling van AIOS tussen de verschillende opleidingsinstellingen.
De SCR-ZF neemt alleen een verzoek tot schriftelijke visitatie m.b.t. uitbreiding
opleidingscapaciteit in behandeling indien een instelling zonder deze uitbreiding in de
problemen komt bij de uitwisseling van AIOS tussen de verschillende centra.
Een tussentijdse schriftelijke visitatie is mogelijk indien op het moment van aanvraag van de
schriftelijke visitatie de termijn van de aan de opleidingsinstelling toegekende erkenning langer
dan 2 jaar nog doorloopt. In het geval deze termijn korter is kan een instelling een vervroegde,
volledige visitatie aanvragen.
Deze schriftelijke visitatie is alleen mogelijk indien er geen wezenlijke wijzigingen zijn
opgetreden m.b.t. de opleiding en de opleidingsinstelling sinds de laatste visitatie.
Via een schriftelijke visitatie kan gedurende een erkenningsperiode enkel een uitbreiding met
maximaal 2 AIOS worden aangevraagd.
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Uitvoering
De opleider en het verantwoordelijk lid Raad van Bestuur verzoeken de SRC een schriftelijke
visitatie uit te voeren ter beoordeling van de maximale opleidingscapaciteit en bevestigen per
brief dat er m.b.t. de opleiding en de opleidingsinstelling geen wezenlijke veranderingen
hebben plaatsgevonden sinds de laatste visitatie. In het verzoek worden de problemen m.b.t.
de huidige capaciteit getalsmatig en in detail onderbouwd.
Om vast te stellen dat er bij de huidige opleidingscapaciteit voldoende begeleiding aanwezig is
dient de meest recent uitgevoerde D-RECT enquête of andere gelijkwaardige toetsing m.b.t.
het opleidingsklimaat in de instelling meegestuurd te worden. Deze mag niet uitgevoerd zijn
langer dan 18 maanden geleden op het moment van aanvraag.
De SRC-ZF beoordeelt of het verzoek voldoet aan de uitgangspunten en een schriftelijke
visitatie kan plaatsvinden en neemt hierover op basis van de aangeleverde documentatie een
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besluit. Indien het verzoek niet voldoet aan de uitgangspunten kan een instelling een volledige
visitatie aanvragen.
De SRC-ZF neemt aan de hand van de tot haar beschikking staande informatie een besluit ten
aanzien van de gevraagde uitbreiding.

Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks door de SRC geëvalueerd.
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