CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE
BESLUIT NO. 11
BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014
Gezien
in aanmerking nemende
gelet op
overwegende
gehoord
heeft besloten

de aanwijzing van het specialisme ziekenhuisfarmacie en het tot stand
komen van opleidingseisen voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker,
de bepalingen omtrent registratie en herregistratie voor wettelijke
specialismen in de Wet BIG,
artikel 10 van de Regeling Specialismen Farmacie,
dat de beroepsgroep van mening is dat kennis en ervaring op peil moeten
zijn en gehouden worden,
het bestuur van de NVZA, het KNMP-Bestuur en de Specialisten
Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie,
het navolgende besluit vast te stellen aangaande de registratie en
herregistratie van ziekenhuisapothekers.

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
Apotheek
Een lokaal of een samenhangend geheel van lokalen waarin geneesmiddelen worden bereid, ter hand
gesteld en ten behoeve van terhandstelling in voorraad worden gehouden, dan wel alleen ter hand
worden gesteld en daartoe in voorraad worden gehouden (art. 1 lid 1 sub oo Geneesmiddelenwet)
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 ziekenhuisapotheker.
Hernieuwde inschrijving (in het register)
Inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers van een ziekenhuisapotheker, 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 ziekenhuisapotheker in het register van ziekenhuisapothekers aansluitend aan de
voorgaande periode van inschrijving in hetzelfde register.
KNMP
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de beroepsorganisatie van
apothekers zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 Wet BIG.
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NVZA
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, de wetenschappelijke vereniging voor het
specialisme ziekenhuisfarmacie.
Register
Het register van ziekenhuisapothekers zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet BIG.
Specialisme
Een deelgebied van de farmacie waarvoor door het Centraal College een specialistenregister is
ingesteld.
SRC
Specialisten Registratie Commissie, het orgaan, bedoeld in artikel 14 Wet BIG.
Ziekenhuisapotheker
Beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het register van ziekenhuisapothekers als bedoeld in artikel
14 van de Wet BIG.
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Registratie
Artikel 1
1. Het verzoek tot inschrijving in een register als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Regeling
Specialismen Farmacie moet schriftelijk op de door de SRC vastgestelde wijze, vergezeld van de
gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn, worden ingediend bij de
secretaris van de SRC.
2. De SRC stelt ten aanzien van de voorwaarden en te volgen procedures voor de registratie een
uitvoeringsreglement op zoals bedoeld in artikel 21 onder i van de Regeling Specialismen
Farmacie.
Artikel 2
1. De SRC toetst de aanvraag aan de eisen en voorwaarden zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid,
onder h en j, van de Regeling Specialismen Farmacie en zoals vermeld in dit Besluit, en aan de
voorwaarden zoals bedoeld in artikel 1 lid 2.
2. De SRC kan besluiten een verzoek niet in behandeling te nemen, indien niet aan de gestelde
voorwaarden of procedures wordt voldaan.
3. De SRC neemt een besluit binnen acht weken na de datum van ontvangst van het
(volledige)verzoek tot inschrijving in het register.
4. Het besluit van de SRC tot inschrijving in het register vermeldt de datum waarop de inschrijving
een aanvang neemt.
5. Is de SRC voornemens te besluiten, dat een verzoek tot inschrijving in het register moet worden
afgewezen dan wel dat gebruik gemaakt moet worden van de in artikel 3, tweede of derde lid
genoemde mogelijkheden, dan wordt de verzoeker, alvorens een besluit genomen wordt, in de
gelegenheid gesteld door of namens de SRC te worden gehoord. De verzoeker kan naar keuze
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen. Hij kan zich laten bijstaan of laten
vertegenwoordigen.
Artikel 3
1. De inschrijving van een ziekenhuisapotheker in het register wordt door de SRC verleend voor een
periode van vijf jaar indien aan de daarvoor gestelde eisen en voorwaarden is voldaan.
2. De SRC kan, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, in bijzondere gevallen besluiten tot
een kortere termijn dan vijf jaar.
3. Aan de inschrijving in het register kunnen voorwaarden worden verbonden, met inachtneming van
het ter zake door het Centraal College op grond van artikel 10, eerste lid, onder h en j, van de
Regeling Specialismen Farmacie bepaalde.
Herregistratie
Artikel 4
1. Het bepaalde in artikel 1, artikel 2 en artikel 3 is in het geval van een verzoek tot herregistratie van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
1. De inschrijving van een ziekenhuisapotheker in het register wordt telkens voor een periode van
vijf jaar opnieuw verleend indien is voldaan aan de navolgende eisen:
a. de ziekenhuisapotheker is in de direct voorafgaande vijf jaren onafgebroken ingeschreven
geweest in het register van ziekenhuisapothekers;
b. de ziekenhuisapotheker is in deze direct voorafgaande periode van vijf jaar gemiddeld
genomen ten minste 16 uur per week als ziekenhuisapotheker in een apotheek werkzaam
geweest1, waarbij de werkzaamheden voor maximaal twee jaren aaneengesloten mogen
worden onderbroken;
c. de ziekenhuisapotheker heeft voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot
deelname aan deskundigheidsbevordering van ziekenhuisapothekers;
d. er geen sprake is van bijzondere omstandigheden zoals vermeld in artikel 12, lid 2.
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Voor wat wordt verstaan onder werkzaam zijn als ziekenhuisapotheker dient de Ziekenhuis Apotheek Standaard als
referentiekader.

2.

3.
4.

De omvang van de in lid 1 c genoemde deskundigheidsbevordering omvat gemiddeld genomen
ten minste 40 uur per jaar, gerekend over een periode van vijf jaar.
De NVZA geeft advies ten aanzien van nader te stellen eisen aan het minimum of maximum
aantal uren al naar gelang de aard en vorm van de deskundigheidsbevordering.
De NVZA beoordeelt de relevantie van de door aanbieders aangeboden bij- en nascholing
alsmede die van voordrachten en publicaties en verleent op basis daarvan al dan niet een
accreditatie.
De NVZA wijst hiertoe een orgaan aan en stelt een huishoudelijk reglement op. Hierin wordt de
werkwijze van het in lid 3 bedoelde proces vastgelegd. De NVZA stelt een vergoeding vast voor
het in lid 3 bedoelde proces.

Artikel 6
1. In het geval dat de ziekenhuisapotheker niet als zodanig werkzaam is geweest, kan de SRC
besluiten de inschrijving van de ziekenhuisapotheker opnieuw te verlenen indien sprake is van
gelijkgestelde werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 10 eerste lid onder i van de Regeling
Specialismen Farmacie.
2. Als gelijkgestelde werkzaamheden wordt beschouwd het geven van onderwijs in voor de
ziekenhuisfarmacie relevante vakgebieden op het niveau van het onderwijs voor het basisberoep
apotheker, voor zover de ziekenhuisapotheker in de volledige registratieperiode direct
voorafgaande aan de periode die ten grondslag ligt aan het toetsen van het verzoek tot
herregistratie, als ziekenhuisapotheker werkzaam is geweest en ingeschreven in het register voor
ziekenhuisapothekers.
3. De SRC kan informatie opvragen die zij voor de beoordeling relevant acht.
4. Indien een ziekenhuisapotheker niet meer de gelijkgestelde werkzaamheden verricht die zijn
gemeld en/of op grond waarvan herregistratie is verkregen, stelt de ziekenhuisapotheker de SRC
hiervan binnen twee maanden na het beëindigen of gedeeltelijk wijzigen hiervan schriftelijk op de
hoogte. De SRC zal dan bezien of op grond van de nieuwe situatie de registratie kan worden
gehandhaafd.
5. Degene die op grond van gelijkgestelde werkzaamheden is ingeschreven, is gehouden aan
hetgeen is vastgelegd in dit besluit, met betrekking tot deskundigheidsbevordering.
Artikel 7
1. Voldoet de verzoeker niet aan de eisen en/of voorwaarden voor herregistratie, dan wijst de SRC
het verzoek tot herregistratie af. In dat geval wordt de inschrijving van betrokkene in het register
doorgehaald met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de vigerende termijn van
inschrijving.
2. Heeft de SRC op het moment van het verstrijken van de termijn, bedoeld in artikel 3, eerste lid,
op een verzoek tot herregistratie nog geen besluit genomen, dan wordt de inschrijving in het
register verlengd tot het moment waarop de SRC een besluit genomen heeft.
Artikel 8
1. Dient de ziekenhuisapotheker geen verzoek tot herregistratie in, dan wordt zijn inschrijving in het
register doorgehaald met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de vigerende termijn
van inschrijving.
2. De doorhaling als bedoeld in het eerste lid kan worden ongedaan gemaakt indien betrokkene kan
aantonen dat hij, door omstandigheden buiten zijn schuld, niet in staat was tijdig een verzoek tot
herregistratie te doen en alsnog hiertoe een verzoek indient. In dat geval wordt de inschrijving in
het register verlengd tot het moment waarop de SRC op het verzoek heeft beslist.
Artikel 9
1. Beslist de SRC positief op een verzoek om herregistratie, dan gaat de in artikel 3, eerste lid,
bedoelde termijn in op de eerste dag na afloop van de vigerende termijn van inschrijving.
2. In een situatie zoals bedoeld in artikel 7 tweede lid en artikel 8 tweede lid, gaat de bedoelde
termijn in op de eerste dag na de oorspronkelijke einddatum van de vigerende termijn, i.e. voor
verlenging.
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Hernieuwde inschrijving in het register
Artikel 10
1. Een apotheker die eerder ingeschreven is geweest in het register maar van wie de registratie is
doorgehaald of beëindigd, kan bij de SRC een verzoek indienen tot hernieuwde inschrijving in het
register voor ziekenhuisapothekers.
2. Het bepaalde in artikel 1, artikel 2 en artikel 3 is in het geval van een verzoek tot hernieuwde
inschrijving in het register van overeenkomstige toepassing
3. De eisen en voorwaarden voor een hernieuwde inschrijving in het register worden door de SRC
nader uitgewerkt in een uitvoeringsreglement.
Artikel 11
1. Besluit de SRC positief op een verzoek om hernieuwde inschrijving, dan gaat de in artikel 3,
eerste lid, bedoelde termijn in op de door een door de SRC vast te stellen datum, afhankelijk van
wanneer aan de eisen en voorwaarden is voldaan.
Doorhaling of schorsing inschrijving
Artikel 12.
1. Doorhaling van de inschrijving in het register volgt op het besluit van de SRC om de aanvraag tot
herregistratie of hernieuwde inschrijving in het register af te wijzen in een situatie zoals
beschreven in artikel 7 eerste lid of artikel 8 eerste lid.
2. De SRC is gerechtigd om de registratie als ziekenhuisapotheker (tussentijds) door te halen of te
schorsen in bijzondere omstandigheden die gelet op doel en strekking van het register hiertoe
nopen, zoals indien:
a. de registratie van de ziekenhuisapotheker in het register voor het basisberoep is
doorgehaald, en/of
b. de ziekenhuisapotheker voor meer dan zes maanden wordt geschorst door werkgever of het
tuchtcollege in een definitieve uitspraak, en/of
c. op verzoek van de ziekenhuisapotheker, of
d. de ziekenhuisapotheker is komen te overlijden, of
e. de ziekenhuisapotheker bij verzoek tot (her)registratie of hernieuwde inschrijving onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt en het aannemelijk is dat de SRC niet had
ingeschreven indien juiste en/of volledige informatie was verstrekt, of
f. blijkt dat de ziekenhuisapotheker de in artikel 3 lid 3 bedoelde voorwaarden niet naleeft, of
g. er andere zwaarwegende omstandigheden zijn.
3. Alvorens op grond van het in het derde lid bepaalde tot doorhaling of schorsing te beslissen, stelt
de SRC betrokkene in de gelegenheid te worden gehoord.
4. Doorhaling van de inschrijving geschiedt op de dag na de dagtekening van het besluit tot
afwijzing, of met ingang van de dag volgend op het verstrijken van de vigerende termijn van
inschrijving, zulks ter beslissing van de SRC.

Hardheidsclausule
Artikel 13
1. De SRC is bevoegd nadere en in verhouding tot de hierin genoemde voorwaarden aanvullende
voorwaarden te stellen aan de (her)registratie of hernieuwde inschrijving in het register, indien de
ziekenhuisapotheker op onderdelen niet geheel aan de voorwaarden van dit Besluit of andere
toepasselijke regelingen voldoet en er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, dan wel
ervaring die in het buitenland is opgedaan. Herregistratie of hernieuwde inschrijving vindt dan
voor gedurende maximaal een periode van twee jaar plaats. De inschrijving in het register komt
na twee jaar automatisch te vervallen indien op dat moment de ziekenhuisapotheker niet aan de
aanvullende voorwaarden heeft voldaan. Indien binnen de genoemde periode wel en
aantoonbaar aan de aanvullende voorwaarden is voldaan, zal er alsnog een herregistratie of
hernieuwde inschrijving van vijf jaar worden toegekend (inclusief de reeds verleende
registratieperiode). Voor deze verlenging zal de ziekenhuisapotheker zelf een verzoek moeten
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indienen en de benodigde bewijsstukken moeten indienen.

Wijziging en inwerkingtreding
Artikel 14
1. Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd en kan worden gewijzigd door het Centraal College
conform artikel 11 en 12 van de Regeling Specialismen Farmacie.
2. Het Besluit treedt in werking conform artikel 12 van de Regeling Specialismen Farmacie. Tot het
moment van inwerkingtreding blijft de vigerende Herregistratieregeling van kracht.
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