J A A R V E R S L A G
SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE
KAMER OPENBARE FARMACIE (SRC-OF)
OVER HET JAAR 2017
Inleiding
Sinds 6 januari 2016 is het specialisme openbare farmacie wettelijke erkend en heeft daarmee zowel volgens de
Regeling Specialismen Farmacie als volgens de Wet BIG de volgende taken:
Conform de Regeling Specialismen Farmacie heeft de SRC-OF tot taak
a.	Het openen of sluiten van een register als bedoeld in artikel 10 onder c of e, nadat het CC heeft besloten tot
het instellen respectievelijk intrekken ervan;
b. Het inschrijven van een apotheker in een specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving;
c. 	Het opnieuw, al dan niet aansluitend, al dan niet op grond van gelijkgestelde werkzaamheden, inschrijven van
een apotheker in een specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving;
d. Het inschrijven van de apotheker in een opleidingsregister en het wijzigen of doorhalen van de inschrijving;
e. 	Het afgeven van een opleidingstitel indien een apotheker de opleiding tot specialist in Nederland met goed
gevolg heeft voltooid;
f.

Het erkennen van beroepskwalificaties;

g. 	Het al dan niet hernieuwd erkennen van een opleider, opleidingsinstelling en het wijzigen, schorsen of intrekken
van de erkenning;
h. 	Het houden van toezicht op de naleving van een besluit van het CC door een opleider, opleidingsinstelling, of
apotheker in opleiding;
i. 	Het opstellen van uitvoeringsregelingen op basis van besluiten van het CC en het opstellen van beleidsregels
inzake de opleiding en/of herregistratie en/of hernieuwde inschrijving van specialisten;
j.

Het houden van toezicht op het specialistenregister.

De SRC-OF is een privaatrechtelijk vormgegeven deeltijd-ZBO met publiekrechtelijke taken, gebonden aan de
bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) als het gaat om de (her)registratie van openbaar apothekers.
Overeenkomstig de Kaderwet ZBO en de Regeling Specialismen Farmacie maakt de SRC-OF jaarlijks voor 15 maart
een jaarverslag, dat o.a. aan de Minister en aan beide kamers der Staten-Generaal wordt toegezonden.
De SRC bestaat volgens het daartoe opgestelde Reglement van Orde uit acht gewone leden (specialisten) en drie
adviserende leden, waaronder de secretaris van de SRC. De gewone leden van de SRC worden benoemd door het
Bestuur van de KNMP op voordracht van de wetenschappelijke sectie WSO. Voor de uitvoering van de erkenning
van opleidingsinstellingen heeft de SRC-OF een Visitatiecommissie ingesteld. De voorzitter van deze commissie
maakt tevens deel uit van de SRC.
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SAMENSTELLING SRC EN VISITATIECOMMISSIE
Specialisten Registratie Commissie, kamer openbare farmacie, 2017
De samenstelling van de SRC-OF bestond in 2017 uit:
• Gewoon lid 			

dhr. D.H. Bolhuis

• Gewoon lid,			

namens ApIOS dhr. K. Elmi (per 1 september 2016)

• Gewoon lid 			

dhr. W. P.J. Goemans

• Gewoon lid 			

dhr. E.G.A.J. Heetman

• Gewoon lid 			

dhr. J.R. Mentink (voorzitter)

• Gewoon lid 			

dhr. A.J. Wessels (voorzitter visitatiecommissie)

• Gewoon lid 			

mevr. C. Zuidberg

• Gewoon lid 			

dhr. M.O. Lie-Kwie (per februari 2017)

• Adviserend lid/secretaris

mevr. S.K.M. Coppes

• Adviserend lid (secr. CC)

mevr. M.J.N.Groothand (per juni 2016)

• Adviserend lid (werkgevers)

dhr. P.H.A.M. Verheggen

Visitatiecommissie 2017
Voorzitter

dhr. A.J. Wessels

Lid: 		

dhr. E.H. v.d. Borg

			

mw. M.J. Brummer

			dhr. R. Brunink
			

mw. E.F. Geers

			

dhr, P.C.G. Hupperetz

			

Mw. A.D.M. van der Kaaij

			

Mw. E.J. Keijser

			

Dhr, C.J. Lastdrager

			

Mw. F.P.A. van Steenis-Kerkhoff

			

Dhr, J.F.G. Trooster

			

Dhr. P.H.A.M. Verheggen

			

Dhr. P.M.J. Vis

			

Mw. J. van Sonsbeek

			

Mw. C.A. van Zantvoort

Conform de Regeling Specialismen Farmacie wordt de SRC bijgestaan door een secretaris vanuit de KNMP, mevrouw
mr. S.K.M. Coppes. De secretaris van de SRC is tevens adviserend lid van het Centraal College.
Daarnaast wordt de SRC-OF bij de voorbereiding en afhandeling van de besluitvorming bijgestaan door een
medewerker van de KNMP t.w. mevr. M. de Kievit.
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Organisatie SRC
De SRC bestaat uit twee aparte kamers: een kamer Ziekenhuisfarmacie en een kamer Openbare Farmacie.
Dit heeft te maken met het instellen van het specialisme van openbaar apotheker en het daarvoor instellen van het
specialistenregister voor openbaar apothekers met ingang van 1 januari 2012. In 2016 werd ook de titel openbaar
apotheker wettelijk erkend conform artikel 14 van de Wet BIG. Begin 2017 is de beschikbaarheidsbijdrage die
erkende specialismen toekomt, aangevraagd bij de minister van VWS. Als vanzelfsprekend is de SRC-OF betrokken
bij de implementatie en de herstructurering van het opleidingshuis ten behoeve van de beschikbaarheidsbijdrage.

VERSLAG 2017
Werkzaamheden Specialisten Registratie Commissie kamer openbare farmacie
De SRC is in 2017 voor een reguliere vergadering 7 keer bijeen geweest: 10 januari, 6 maart, 15 mei, 19 juni,
5 september 30 oktober en 19 december 2017. Vanuit efficiëntie is er voor gekozen om 4 van deze vergaderingen
telefonisch te houden.
In 2017 organiseerde het KNMP bureau een workshop voor SRC-OF en visitatoren ten behoeve van de ontwikkeling
van de (eisen voor) de erkenning van opleidingsplaatsen. Kennis en ervaringen werden uitgewisseld. Op deze manier
dragen SRC-OF en visitatiecommissie bij aan de ontwikkeling van de vervolgopleiding.
Medio 2017 heeft een gedeelte van de visitatoren deelgenomen aan een VISIT training. De commissie is uitgebreid
met 2 visitatoren en telt nu 15 visitatoren.
Overleg met partners
Ook dit jaar vond veelvuldig overleg plaats met de opleidingsdirecteur onder meer over de ontwikkelingen rond
de poliklinische apotheken. Voorzitter en secretaris deden verslag uit over de werkzaamheden van de SRC-OF bij
de WSO. Tevens nam de secretaris deel aan de overleggen van het Centraal College. Ook hebben voorzitter en
secretaris bijdragen geleverd aan het Landelijk Overleg Registratie Commissies (LORC). Den Haag, .. februari 2018
Belangrijke aandachtspunten waarover ter vergadering besluitvorming heeft plaatsgevonden, waren in 2017:
1. Registratie van openbaar apothekers
In de reguliere vergaderingen is een groot aantal individuele gevallen behandeld met betrekking tot registratie en
herregistratie van openbare apothekers.
								2017

2016

2015

2014

2013

2012

Aantal goedgekeurde registraties per datum in jaar

95

77

76

47

160*

77

Aantal afgekeurde registratieverzoeken 			

0

0

0

1

1

1

Aantal herregistraties per datum in jaar 			

347

442

263

308

322

Aantal uitschrijvingen uit het register 			

29

46

111

20

3

21

waarvan uitschrijvingen op eigen verzoek 			

1

1

18

0

0

12

*

863**

Inclusief registraties na aangepaste vervolgopleiding

**	in 1995 is een groot aantal apothekers op genomen in het nieuwe register openbaar apothekers. De apothekers worden
iedere 5 jaar geherregistreerd. Dit verklaart het hoge aantal herregistraties in 2015
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2017

2016

2015

Aantal geregistreerd openbaar apothekers per 31 december:			

2669

2698

2651

22

22

Aantal openbaar apothekers in een traject voor hernieuwde inschrijving na uitschrijving

46

2. De erkenning van opleiders en opleidingsapotheken en visitaties
De SRC-OF erkent opleidingsplaatsen en opleiders voorafgaand aan de start van de opleiding.
De SRC-OF verleende in 2017:
85 nieuwe erkenningen als ApOP (opleider)
85 nieuwe erkenningen als opleidingsapotheek
Ook tijdens de opleiding ziet de SRC-OF toe op de kwaliteit van de opleidingsapotheken. Enerzijds doet de SRCOF dit door na te gaan of ApIOSsen niet werkzaam zijn als gevestigd apotheker. Tijdens de opleiding leert de
apotheker immers het vak op een dusdanige manier te beheersen dat hij na succesvolle voltooiing als gevestigd en
dus verantwoordelijk apotheker aan de slag kan. Aan de hand van het IGJ register werd gecontroleerd of de ApIOS
tijdens de opleiding als gevestigd apotheker werkzaam was. Er is in 7 gevallen gesignaleerd dat de ApIOS gevestigd
apotheker was. De SRC-OF heeft de ApIOSsen hierop aangesproken. De ApIOSsen zijn vervolgens ofwel reeds
gestopt met de opleiding, ofwel uitgeschreven als gevestigd apotheker uit het IGJ register.
Anderzijds ziet de SRC-OF toe op de opleidingsapotheken tijdens de opleiding door middel van visitaties. De
visitatiecommissie heeft in 2017 35 opleidingsapotheken gevisiteerd. Doordat zowel ApOP , ApIOS als een lid van
het apotheekteam bij de visitatie betrokken worden, ontstaat een goed beeld van de opleidingsapotheek. Diverse
aanbevelingen zijn door de SRC-OF gedaan aan de hand van de visitaties.
											

2017

2016

2015

Aantal apothekers in opleiding tot openbaar apotheker (specialist) per 31 december :

325

292

269

3. Hoorzittingen/zienswijzegesprekken, beroep en bezwaar
In 2017 heeft de SRC-OF geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een ApIOS of ApOP te horen. Wel heeft er
af en toe informeel telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de secretaris en een apotheker. De gesprekken
vonden plaats om bijvoorbeeld een besluit van de SRC-OF toe te lichten of om een apotheker behulpzaam te zijn
bij het aanvragen van een verzoek om dispensatie of vrijstelling. Er zijn geen beroepen of bezwaren bij de advies of
geschillencommissie ingediend.
4. Overige activiteiten (beleid en kwaliteit)
Beschikbaarheidsbijdrage
Ten behoeve van de aanvraag voor beschikbaarheidsbijdrage heeft het ministerie het capaciteitsorgaan verzocht
onderzoek te doen naar het aantal benodigde opleidingsplaatsen. De SRC-OF heeft veel informatie en naar volle
tevredenheid aan het capaciteitsorgaan geleverd.
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CIBG
Apothekers die voor 2012 hun diploma hebben behaald moesten in 2016 (voor 1 januari 2017) op basis van de
regeling voor periodieke registratie BIG herregistratie aanvragen bij het CIBG. Openbaar apothekers hoeven dat
niet omdat de eisen voor herregistratie in het specialistenregister strenger zijn en worden getoetst door de SRC-OF.
ApIOSsen moeten wel een herregistratie-aanvraag indienen en worden geherregistreerd op basis van de inschrijving
in het opleidingsregister. Het CIBG toetste deze informatie in 2016 bij de SRC-OF.
Naar aanleiding van het eerder opgestelde convenant tussen CIBG en KNMP inzake de erkenning van apothekers
en apotheker specialisten met een in het buitenland (Europa) verkregen diploma/titel (“één loket”), heeft ook in 2016
overleg plaatsgevonden tussen CIBG en functionarissen van diverse beroepsorganisaties en registratiecommissies.
Slotdagen vervolgopleiding
De voorzitter van de SRC-OF is in persoon aanwezig bij de slotdagen van de vervolgopleiding om de diploma’s uit te
reiken en de nieuwe openbaar apothekers persoonlijk toe te spreken. De voorzitter reikte dit jaar 98 diploma’s uit.
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