Beleidsregel
Vrijstelling van (onderdelen van) onderzoek in de opleiding tot
ziekenhuisapotheker
Deze beleidsregel van de Specialisten Registratie Commissie is gebaseerd op:
• Regeling Specialismen Farmacie 2014
• Besluit Opleidingseisen 2015 van het Centraal College
• Besluit Vrijstellingsregeling 2014 van het Centraal College
• Vigerende ELOZ

1.

Wetenschappelijk onderzoek als onderdeel van de opleiding
1. Conform de opleidingseisen ziekenhuisfarmacie (Besluit 2015 van het Centraal College)
dienen alle apothekers in opleiding wetenschappelijk werk te hebben verricht tijdens de
opleiding. Hiervan dient mondeling verslag te worden gedaan op het wetenschappelijke
gedeelte van een NVZA-vergadering (de zogenaamde registratievoordracht).
2. Mede als voorbereiding op het uitvoeren van het registratie-onderzoek zijn er volgens ELOZ
III vier verplichte scholingsdagen opgenomen met betrekking tot onderzoek welke onder
verantwoordelijkheid van de CWZO vallen:
1. Verplicht: CORAZ 2-daagse
2. Minimaal één van de volgende cursussen is verplicht: (verkorte) GCP, (verkorte) BROK,
PUOZ KGO (voor geen van alle is aparte CWZO-goedkeuring nodig).
3. Facultatief:
a. PUOZ ‘Methoden en Statistiek’ of PUOZ ‘Schrijven Wetenschappelijk Artikel’ (voor
geen van beide is aparte CWZO-goedkeuring nodig).
b. Indien bij de facultatieve cursussen gekozen wordt voor een andere dan genoemd
onder 3a dan dient deze cursus door de AIOS wel aan de CWZO te worden voorgelegd
ter goedkeuring.
N.B. de cursussen die onder 2 en 3 worden gevolgd moeten samen minimaal twee dagen
beslaan.

2.

Criteria voor het aanvragen van vrijstelling
1. AIOS die bij aanvang van hun opleiding tot ziekenhuisapotheker al gepromoveerd zijn dan
wel bezig zijn met het afronden van een promotie-onderzoek kunnen op basis hiervan
vrijstelling aanvragen bij de SRC voor het uitvoeren van het registratie-onderzoek, de CORAZ2-daagse en de onder 1.2.3a genoemde cursussen. Indien van de onder 1.2.2 genoemde
cursussen ook minimaal één gevolgd is, kan men hiervoor ook vrijstelling vragen.

3.

Procedure voor aanvraag vrijstelling
1. De AIOS dient een verzoek in voor vrijstelling, eerst bij de secretaris van de CWZO.
2. Aan het verzoek wordt toegevoegd het proefschrift indien reeds afgerond, dan wel een
inhoudsopgave van het proefschrift in wording.
3. Van gevolgde cursussen wordt een certificaat van deelname meegestuurd en indien van
toepassing een kopie van inschrijving in het BROK register.
4. De secretaris meldt het advies van de CWZO met betrekking tot het toekennen van de
vrijstelling(en) aan de AIOS met cc naar secretaris SRC. Indien er vragen zijn over het verzoek
tot vrijstelling, zal de secretaris mondeling contact opnemen met de AIOS.
5. De AIOS neemt de brief van de CWZO m.b.t. de vrijstelling(en) op in zijn/haar portfolio.

6. De CWZO zal bij een positief advies m.b.t. de vrijstelling voor het uitvoeren van het
registratie-onderzoek de AIOS wel verplichten een presentatie voor de NVZA te houden op
basis van één of meerdere hoofdstukken uit het proefschrift; hiervoor is geen extended
abstract nodig.
7. AIOS die een ZAPIKO constructie volgen hoeven als zodanig geen vrijstelling te vragen; zij
kunnen een hoofdstuk uit hun proefschrift gebruiken als registratie-onderzoek. Dit hoeft niet
van tevoren bij de CWZO aangemeld te worden ter beoordeling; wel dient een extended
abstract ingediend te worden. ZAPIKO’s krijgen ook niet automatisch vrijstelling voor de bij
1.2.2 en 1.2.3 hierboven genoemde cursusdagen.
8. De SRC neemt een besluit op basis van het advies van de CWZO.
4. Vrijstelling of korting?
Het indienen van een verzoek tot vrijstelling leidt niet automatisch tot het aanvragen van korting van
de opleidingsduur al kan dit wel tegelijkertijd gedaan worden.
Een aanvraag tot korting op de opleidingsduur dient binnen 6 maanden na aanvang van de opleiding
ingediend te worden bij de SRC. Hiervoor wordt over het algemeen het aanmeldingsformulier
gebruikt.

Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks door de SRC geëvalueerd.

Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie
17 mei 2016; 9 juli 2018

