Herziening 27 juni 2018

CENTRAAL COLLEGE SPECIALISMEN FARMACIE

BESLUIT
REGELING ZIEKENHUISAPOTHEKER IN OPLEIDING - KLINISCH
ONDERZOEKER (ZAPIKO)

Het Centraal College Specialisten Farmacie in vergadering bijeen op 26 oktober 2003

gezien

het tot stand komen van nieuwe opleidingseisen voor de
opleiding tot ziekenhuisapotheker;

in aanmerking nemende

dat een gedeelte van de opleiding tot ziekenhuisapotheker het
verrichten van wetenschappelijk onderzoek betreft;

gelet op

de Regeling Specialismen Farmacie inzake de opleiding en
registratie van specialisten in de Pharmacie en het Besluit
Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie;

overwegende

dat de beroepsgroep van mening is dat een combinatie van
opleiding en (promotie)onderzoek gewenst is en gestimuleerd
dient te worden, aangezien dit bijdraagt tot de ontwikkeling van
het beroep;

gehoord

het toenmalig Hoofdbestuur van de KNMP, het bestuur van de
NVZA en de Specialisten Registratie Commissie;

heeft besloten

de navolgende Regeling ziekenhuisapotheker in opleiding –
klinisch onderzoeker vast te stellen.

Naar aanleiding van de vaststelling van de nieuwe Regeling Specialismen Farmacie in 2014
heeft het Centraal College deze regeling op 3 november 2014 aangepast.
In het kader van de periodieke evaluatie van zijn besluiten heeft het Centraal College deze
regeling op 27 juni 2018 aangepast.
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0. DEFINITIES
Apotheker:
De beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het register van apothekers als bedoeld in artikel
3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).
Beoogd promotor:
De persoon, die het wetenschappelijk onderzoek begeleidt (in veel gevallen: toekomstig
promotor).
KNMP:
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, zijnde de
organisatie van apothekers zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Wet BIG .
NVZA:
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, de wetenschappelijke vereniging voor
het specialisme ziekenhuisfarmacie.
Opleider:
Een door de SRC voor de opleiding erkende ziekenhuisapotheker onder wiens
verantwoordelijkheid de opleiding tot ziekenhuisapotheker plaats vindt.
Opleiding:
De opleiding tot ziekenhuisapotheker conform de opleidingseisen ziekenhuisfarmacie.
SRC:
Specialisten Registratie Commissie. Het orgaan, bedoeld in artikel 14 lid 2 sub e Wet BIG,
dat is belast met
–
de inschrijving van specialisten in een register,
–
de erkenning van opleidingsinstellingen, onderscheidenlijk de opleiders en
–
het toezicht op de uitvoering van de regels door de erkende opleidingsinstellingen,
onderscheidenlijk opleiders.
In dit Besluit bedoeld: SRC, kamer Ziekenhuisfarmacie.
Zapiko-model:
Opleidingsmodel dat de mogelijkheid biedt om de opleiding tot ziekenhuisapotheker te
combineren met het verrichten of afronden van klinisch wetenschappelijk onderzoek dat
beoogt te leiden tot een promotie.
Ziekenhuisapotheker:
Beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het register van ziekenhuisapothekers als bedoeld in
artikel 14 van de Wet BIG.
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1.
De in artikel B.1. en B.3. van de Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie genoemde inhoud en
duur van de opleiding, kan door de Specialisten Registratie Commissie (SRC) worden
aangepast, indien de opleiding in combinatie met wetenschappelijk (promotie)onderzoek
wordt gevolgd. Hiertoe dient het hieronder beschreven zapiko-model te worden gevolgd.
2.
Het zapiko-model wordt gekenmerkt door een combinatie van opleiding en onderzoek waarbij
deze activiteiten worden uitgevoerd volgens een tevoren overeengekomen schema.
3.
De verlenging van de opleidingsduur ten behoeve van het uitvoeren van onderzoek volgens
het zapiko-model bedraagt in principe maximaal drie jaar voltijds.
4.
Het zapiko-model kent de volgende randvoorwaarden:
a. De apotheker start of is gestart met de opleiding tot ziekenhuisapotheker.
b. Het onderzoek heeft de omvang equivalent aan twee tot drie jaar voltijdse onderzoekstijd,
waarvan ten minste één jaar tijdens de opleidingsperiode wordt uitgevoerd.
c. Het onderzoeksproject is wetenschappelijk beoordeeld en goedgekeurd door een erkend
onderzoeksinstituut.
d. Voorafgaand aan de opleiding is door opleider en beoogd promotor een voorstel voor
fasering van het onderzoek en de opleiding overeengekomen; dit voorstel kan ook nog
gedurende de opleiding worden gedaan.
e. Het met de opleider en beoogd promotor gezamenlijk overeengekomen onderzoeks/opleidingsschema is beoordeeld en goedgekeurd door de SRC.
f. In uitzonderlijke situaties kan worden afgeweken van de volgorde en omvang zoals
bepaald in art. 3, 4.a en 4.b, zulks ter beoordeling van de SRC.
5.
De SRC beoordeelt het voorgelegde onderzoeks- /opleidingsschema met inachtneming van de
volgende criteria:
a. Ten minste één jaar van de onderzoeksperiode vindt plaats na aanvang van de
specialistenopleiding en binnen de voltooiing daarvan.
b. De onderzoekstijd wordt zoveel mogelijk aaneengesloten en geconcentreerd besteed,
waarbij er een nauwe relatie is met de opleiding. Deze relatie dient te blijken uit de
jaarlijkse beoordeling door de opleider.
6.
a. De opleider en de beoogd promotor dienen het verzoek om beoordeling van het
onderzoeksschema-/opleidingsschema gezamenlijk in bij de SRC.
b. De SRC neemt het verzoek tot beoordeling van het onderzoeks-/opleidingsschema in
behandeling nadat de opleider de SRC schriftelijk heeft bericht dat de apotheker de
opleiding kan aanvangen respectievelijk voortzetten.
c. De SRC deelt de apotheker en de opleider binnen twee maanden nadat het verzoek is
ontvangen haar besluit mede.
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7.
Voor het overige gelden de bepalingen van het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie.
8.
a. Dit Besluit is vastgesteld door het Centraal College op 27 juni 2018, gehoord adviezen
van de NVZA, het KNMP-Bestuur en de SRC. Dit Besluit treedt in werking na
instemming van de Minister.
b. Het Besluit Regeling ziekenhuisapotheker in opleiding- klinisch onderzoeker (zapiko) van
3 november 2014 wordt met de inwerkingtreding van dit Besluit ingetrokken.
c. Deze regeling wordt jaarlijks geëvalueerd.
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