Uitvoeringsreglement
Registratie en Herregistratieregeling Openbare farmacie
Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare farmacie is
gebaseerd op:
- Regeling Specialismen Farmacie 2014;
- Besluit Registratie en herregistratie Openbare farmacie, Besluit no 2 2014;
van het Centraal College.

Definities
Accreditatie
De door een onafhankelijke commissie afgegeven verklaring, inhoudende dat een bepaalde activiteit op het
gebied van deskundigheidsbevordering aan de daarvoor gestelde eisen voldoet
Apotheker
De beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het register van apothekers als bedoeld in artikel 3 van de Wet
BIG.
Deskundigheidsbevordering
Het geheel van activiteiten gericht op het in stand houden en vergroten van de bekwaamheid en
deskundigheid van de openbare apotheker.
Hernieuwde inschrijving (in het register)
Inschrijving in het register van een openbaar apotheker die direct voorafgaand aan de registratie niet was
ingeschreven in het register, maar eerder wel in hetzelfde register ingeschreven is geweest.
Herregistratie
Inschrijving van een openbaar apotheker in het register van openbare apothekers aansluitend aan de
voorgaande periode van inschrijving in hetzelfde register.
KNMP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.
Openbaar apotheker
Beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het register van openbaar apothekers als bedoeld in artikel 14 van
de Wet BIG.
Register
Het register van openbare farmacie zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet BIG.
SRC
Specialisten Registratie Commissie, het orgaan, bedoeld in artikel 14 Wet BIG. In dit uitvoeringsreglement de
kamer Openbare Farmacie.
WSO:
Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers, de wetenschappelijke sectie binnen de KNMP voor het
specialisme openbare farmacie.

Registratie van specialisten
Artikel 1
1. Het verzoek tot inschrijving in een register als bedoeld in artikel 28, eerste lid van de Regeling
Specialismen Farmacie en artikel 1 van het Besluit Registratie en herregistratie, moet via PE online
worden ingediend. De datum van ontvangst blijkt uit het PE online dossier. De aanvrager kan in het PE
online dossier inzien dat zijn dossier is ingediend.
2. Indien het verzoek of een van de daarbij behorende stukken in een vreemde taal is gesteld en een
vertaling voor een goede beoordeling van het verzoek noodzakelijk is, vraagt de SRC de verzoeker zorg
te dragen voor een geautoriseerde vertaling in de Nederlandse taal.
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Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het verzoek,
geeft de SRC de verzoeker de gelegenheid binnen een termijn van vier weken de ontbrekende gegevens
te verstrekken.
Voldoet de verzoeker niet aan een verzoek van de SRC als bedoeld in het tweede of het derde lid dan
kan de SRC beslissen het verzoek niet in behandeling te nemen. Een besluit om het verzoek niet te
behandelen wordt aan de verzoeker schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld binnen vier weken nadat de
vertaling respectievelijk de ontbrekende gegevens zijn verstrekt dan wel nadat de voor die reactie
gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
De SRC neemt een besluit binnen acht weken na de datum van ontvangst van het verzoek tot inschrijving
in het register, de datum van ontvangst van de door de SRC verzochte vertaling of aanvullende gegevens
als bedoeld in het tweede en derde lid.
Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, zoals in een situatie waarin de SRC
eerst een voorgenomen besluit afgeeft, stelt een SRC de verzoeker daarvan voor het verstrijken van
deze termijn schriftelijk en gemotiveerd in kennis, onder vermelding van een redelijke termijn waarbinnen
het besluit op het verzoek wel tegemoet kan worden gezien.
Het in het vijfde lid bedoelde besluit van de SRC wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker
medegedeeld.
Een inschrijving in het register van openbaar apothekers vindt plaats voor een periode van vijf jaar met
ingang van de eerste dag van een maand.
De SRC geeft op basis van artikel 21 lid e van de Regeling Specialismen Farmacie een opleidingstitel af
in de vorm van een diploma, indien de opleiding tot openbaar apotheker met goed gevolg is voltooid.

Herregistratie van specialisten
Artikel 2
1. Eens per vijf jaar moet er bij de SRC een verzoek tot herregistratie worden ingediend, welke weer voor
vijf jaar wordt verleend indien aan de daarvoor gestelde eisen en voorwaarden, zoals vermeld in het
Besluit Registratie en Herregistratie en deze uitvoeringsregeling, is voldaan
2. Drie maanden voor de afloop van de vigerende termijn van inschrijving in het register stelt de SRC de
geregistreerde op de hoogte van het verstrijken van de termijn alsmede van de mogelijkheid een verzoek
om herregistratie te doen, onder vermelding van de daarvoor geldende, door het Centraal College
vastgestelde eisen. De openbaar apotheker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van zijn
herregistratie.
3. Indien de openbaar apotheker in aanmerking wenst te komen voor herregistratie, dient hij/zij het digitale
aanvraagformulier in te vullen en volgens de aangegeven procedure in te dienen bij de SRC.
4. De SRC controleert of er is voldaan aan de voorwaarden en kan aanvullende informatie omtrent de
gevolgde nascholing of een werkgeversverklaring opvragen.
5. Wanneer de SRC heeft besloten over de aanvraag tot herregistratie , ontvangt de openbaar apotheker
hierover schriftelijk bericht.
6. Voor het opnieuw inschrijven in het register wordt jaarlijks een door de KNMP vastgesteld en door de
Minister goedgekeurd bedrag in rekening gebracht.
7. De openbaar apotheker krijgt bij herregistratie een nieuw digitaal herregistratiedossier voor de komende
vijf jaren gerekend vanaf de datum van herregistratie.
8. Het bepaalde in artikel 1 is in het geval van een verzoek tot herregistratie van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 3
1. Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de openbaar apotheker te voldoen aan de in het
Besluit registratie en herregistratie opgenomen voorwaarden voor herregistratie.
2. De openbaar apotheker is in de voorgaande vijf jaar onafgebroken ingeschreven geweest in het register
van openbaar apothekers specialist;
3. De openbaar apotheker specialist heeft in deze periode werkzaamheden verricht zoals onder artikel 4
genoemd.
4. De openbaar apotheker specialist heeft voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot deelname aan
deskundigheidsbevordering zoals onder artikel 6 genoemd.

Artikel 4 Vereiste werkzaamheden
1. Voor een herregistratie dient de openbaar apotheker gedurende ten minste gemiddeld 16 uur per week
werkzaam te zijn geweest in de openbare farmacie in Nederland over de volledige periode van de
afgelopen vijf jaar.
2. Herregistratie is eveneens mogelijk indien de openbaar apotheker ten minste gemiddeld 16 uur per week
gelijkgestelde werkzaamheden heeft verricht zoals aangegeven in art. 5 besluit registratie en
herregistratie openbare farmacie.
3. Op verzoek overlegt de openbaar apotheker een of meer werkgeversverklaringen op verzoek aan de
SRC waaruit blijkt dat aan de onder 4.1 of 4.2 genoemde voorwaarde is voldaan. Indien geen
werkgeversverklaring overlegd kan worden omdat de apotheker specialist zelfstandig werkzaam is, dan
dient de apotheker de gewerkte uren aan te tonen via een accountants- of notariële verklaring.
4. Indien een openbaar apotheker van de mogelijkheid zoals genoemd onder lid 4.2 van dit artikel gebruik
wil maken, meldt de openbaar apotheker schriftelijk aan de SRC dat hij gebruik wil maken van deze
mogelijkheid.
Artikel 5 Herinschrijving na uitschrijven uit het register
1. Wanneer een (openbaar) apotheker die eerder ingeschreven is geweest in het register van openbaar
apothekers weer ingeschreven wil worden in het specialistenregister van openbaar apothekers, dient hij
bij de SRC schriftelijk een verzoek in.
2. De SRC beslist op basis van eerdere werkervaring en bewijzen van deskundigheidsbevordering op welke
wijze en binnen welke termijn een hernieuwde inschrijving in het register van openbaar apothekers kan
worden bewerkstelligd.
3. Bij het bepalen van het te volgen traject zoals bedoeld in 4.2 hanteert de Specialisten Registratie
Commissie de onderaan dit uitvoeringsreglement afgedrukte tabel. In specifieke situaties kan de
Specialisten Registratie Commissie afwijken van deze tabel.
4. De openbaar apotheker dient via het daartoe ingestelde systeem een verzoek tot hernieuwde inschrijving
in het register in. Uit het digitale dossier blijkt, dat de openbaar apotheker heeft voldaan aan de gestelde
eisen aan deskundigheidsbevordering en werkervaring.
5. Indien de Specialisten Registratie Commissie positief oordeelt over de gevolgde opleiding, neemt zij de
openbaar apotheker weer op in het register.
6. Behaalde nascholingsuren boven het minimaal vereiste aantal kunnen niet worden meegenomen naar de
volgende herregistratieperiode.
Artikel 6 Deskundigheidsbevordering
1. Binnen de herregistratieperiode dienen ten minste 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering
te worden gevolgd. Deze 200 uur geaccrediteerd deskundigheidsbevordering moet minimaal 150 uur
geaccrediteerde nascholing bevatten en minimaal 10 uur geaccrediteerde toetsing bevatten.
2. De geaccrediteerde nascholing moet tenminste 40 uur nascholing op het gebied van farmaceutisch
handelen, tenminste 20 uur nascholing op het gebied van communicatie en tenminste 20 uur op het
gebied van samenwerking bevatten.
3. Binnen de herregistratieperiode dienen ten minste 200 geaccrediteerde deskundigheidsbevordering te
worden gevolgd. De geaccrediteerde nascholing kan onderverdeeld worden in de navolgende
categorieën. Aan de verschillende categorieën mag een maximum aantal uur besteed worden.
De maximering is als volgt:
 Nascholing algemeen (geen e-learning) : maximaal 100 uur per 5 jaar
 Schriftelijke nascholing en e-learning: maximaal 100 uur per 5 jaar
 FT(T)O bijeenkomsten: maximaal 40 uur per 5 jaar
 Werkzaamheden als docent van geaccrediteerde cursusdagen: maximaal 40 uur per 5 jaar
 Schrijven van inhoudelijke artikelen, abstract of poster in een wetenschappelijk tijdschrift: maximaal 40
uur per 5 jaar.
 Deelname aan werkgroepen en (redactie) commissies: 40 uur per 5 jaar
 Vakinhoudelijke helpdeskwerkzaamheden: 40 uur per 5 jaar
4. De Commissie van Deskundigen bepaalt onder welke categorie bepaalde geaccrediteerde
nascholingsuren vallen.
5. Alle nascholingsactiviteiten dienen in het daartoe ingestelde systeem verantwoord te worden aan de SRC
hetzij via de instantie die de nascholing verzorgt hetzij door de openbaar apotheker zelf.
6. De manier van hanteren van dit systeem alsmede wijzigingen in het systeem wordt via de website van de
KNMP bekend gemaakt door de Specialisten Registratie Commissie.
7. De door openbaar apothekers in het kader van de herregistratie gevolgde nascholing moet door de
Commissie van Deskundigen zijn geaccrediteerd voor openbaar apothekers.
8. In de daartoe opgestelde Accreditatieregeling Openbaar Apothekers van de Commissie van Deskundigen
is opgenomen, welke vormen van nascholing voor accreditatie in aanmerking komen.
9. Opname van de nascholing in het systeem is definitief nadat de status AKKOORD in het overzicht is
vermeld.
10. Behaalde nascholingsuren boven het minimaal vereiste aantal van 200 kunnen niet worden meegenomen

naar een volgende noch voorgaande herregistratieperiode.

tabel bij 5.3
te weinig nascholingsuren
behaald laatste
(registratieperiode van) 5
jaar,
wel genoeg werkervaring
registratie
verlopen 0-5 jaar
(laatste
registratieperiode
niet voldaan aan
eisen voor
herregistratie)

Binnen 1 jaar 80
nascholingsuren behalen.
Gemiddeld 16 uur per week
werkzaam zijn als openbaar
apotheker.
Na 1 jaar opnieuw
registreren.

registratie
verlopen >5 jaar

Binnen 1 jaar 80
nascholingsuren behalen,
Gemiddeld 16 uur per week
werkzaam zijn als openbaar
apotheker.
Na 1 jaar opnieuw
registreren.

te weinig werkervaring
over laatste
(registratieperiode van) 5
jaar,
wel genoeg
nascholingsuren
Gedurende 1 jaar gemiddeld
16 uur per week als 2e
apotheker werkzaam zijn
onder begeleiding van
geregistreerd apotheker en
binnen dat jaar 40
nascholingsuren behalen.
Na 1 jaar opnieuw registreren.
Gedurende 2 jaar gemiddeld
16 uur per week als 2e
apotheker onder begeleiding
van geregistreerd apotheker
werken en 120
nascholingsuren behalen;
daarna registreren.

beide onvoldoende

Gedurende 1 jaar als 2e
apotheker werkzaam zijn
gemiddeld 16 uur per week
onder begeleiding van
geregistreerd apotheker en
binnen dat jaar 80
nascholingsuren behalen.
Na 1 jaar opnieuw
registreren
Gedurende 2 jaar
gemiddeld 16 uur per week
als 2e apotheker onder
begeleiding van
geregistreerd apotheker
werken en 120
nascholingsuren behalen;
daarna registreren

Er dient bij een HINU 1 jaar/40 uur tenminste 8 uur aan farmaceutisch handelen te worden besteed,
tenminste 4 uur aan samenwerking en tenminste 4 uur aan communicatie. Toetsing bevat tenminste 2 uur.
Het aantal uur FTO bevat maximaal 3,5 uur
Er dient bij een HINU 1 jaar/80 uur tenminste 16 uur aan farmaceutisch handelen te worden besteed,
tenminste 8 uur aan samenwerking en tenminste 8 uur aan communicatie. Toetsing bevat tenminste 4 uur.
Het aantal uur FTO bevat maximaal 7 uur
Er dient bij een HINU 2 jaar/120 uur tenminste 24 uur aan farmaceutisch handelen te worden besteed,
tenminste 12 uur aan samenwerking en tenminste 12 uur aan communicatie. Toetsing bevat tenminste 6 uur.
Het aantal uur FTO bevat maximaal 14 uur
N.B. Het aanbod toetsing is op het moment van totstandkoming van deze regeling nog onvoldoende. De
vereisten met betrekking tot het aantal uur toetsing in het HINU traject vervallen dan ook voor degenen die in
2015 en 2016 op grond van het HINU traject opgenomen worden in het register.
7.Toepassingsgebied
7.1 Dit uitvoeringsreglement is van toepassing op degenen die op of na 1 januari 2015 starten met een
nieuwe (her)registratieperiode.
Artikel 8 hardheidsclausule en jaarlijkse evaluatie
8.1 In het Besluit Registratie en herregistratie van het Centraal College is een hardheidsclausule opgenomen,
die de SRC kan toepassen, indien zij dat nodig acht.
Dit uitvoeringsreglement vervangt het uitvoeringsreglement herregistratieregeling openbare farmacie en wordt
jaarlijks geëvalueerd door de SRC.
Specialisten Registratie Commissie- Openbare Farmacie
24 september 2014

