Uitvoeringsreglement
Verdiepingsfase opleiding ziekenhuisfarmacie
Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie is
gebaseerd op:
• Regeling Specialismen Farmacie art. 21-i
• ELOZ II, december 2007
• Notitie Van specialisatiefase naar verdiepingsfase van de NVZA, maart 2011

1. Inleiding
Het vierde jaar van de opleiding tot ziekenhuisapotheker staat in het teken van verdieping van inzicht in
één of meer deelgebieden van de ziekenhuisfarmacie (zie: ELOZ II, 20 december 2007)
Het reglement is van toepassing voor AIOS-ziekenhuisfarmacie, die na 1 juli 2010 zijn gestart met de
opleiding.
2. Uitgangspunten
2.1 De verdiepingsfase heeft een omvang van netto minimaal 45 dagen.
2.2 De SRC ziet toe op de invulling van de verdiepingsfase.
2.3 Verdieping van inzicht vindt plaats onder begeleiding van een specifiek deskundige (aantoonbaar
deskundige ziekenhuisapotheker, lid SIG of NVZA commissie en in geval van een klinisch onderwerp
een medisch specialist), die door de AIOS-ziekenhuisfarmacie in de verdiepingsfase als deskundige
wordt beschouwd.
2.4 Bij de keuze van een onderwerp voor de verdiepingsfase wordt gerefereerd aan een
deskundigheidsgebied zoals genoemd in ELOZ II of in het vigerende Besluit Opleidingeisen; dit sluit
andere relevante of nieuw opkomende deskundigheidsgebieden niet uit.
2.5 De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verdiepingsfase ligt bij de opleider.
3. Uitvoering
3.1 In de loop van het tweede/derde jaar van de opleiding oriënteert de AIOS-ziekenhuisfarmacie zich
op de gewenste specialisatie(s) voor verdieping.
3.2 De AIOS-ziekenhuisfarmacie schrijft een beknopt voorstel voor de uitvoering van de verdiepingsfase,
ondertekend door AIOS-ziekenhuisfarmacie, opleider en specifiek deskundige en gebruikt hiervoor
het door de SRC vastgestelde formulier. Hij/zij stuurt dit voor het eind van het derde jaar ter
beoordeling naar de SRC.
3.3 De SRC beoordeelt het voorstel voor de verdiepingsfase en ziet m.n. toe op de persoonlijke
leerdoelen van de ziekenhuisapotheker i.o. om te zorgen voor een daadwerkelijke verdieping die
uitstijgt boven de eerste drie jaar van de opleiding.
De beoordelingstermijn is gebonden aan de geplande SRC-vergaderingen. Het voorstel voor de
verdiepingsfase wordt in de eerstkomende SRC-vergadering beoordeeld, mits het voorstel minimaal
14 dagen voor de vergadering is ingediend. De beoordelingstermijn is niet langer dan 3 maanden na
indienen.
De SRC hanteert de volgende beoordelingscriteria:

Voorstel verdiepingsfase

Het door de SRC vastgestelde formulier is gebruikt
Voorstel ter beoordeling ingestuurd voor het eind van het 3e

Duur verdiepingsfase
Hoofdonderwerp en
afbakening
Persoonlijke leerdoelen

Planning van activiteiten in de
tijd
Programma

jaar
Voorstel bevat minimaal de onder 3.4 genoemde punten
Netto minimaal 45 dagen
Haalbaar en realistisch in relatie tot opleidingsplan
SMART geformuleerd
Daadwerkelijke verdieping uitstijgend boven het vigerende
ELOZ opleidingsprogramma
Haalbaar en realistisch in relatie tot opleidingsplan
Programma bevat minimaal de onder 3.5 genoemde punten

3.4 Het voorstel van het programma beschrijft onder meer:
- hoofdonderwerp en afbakening
- persoonlijke leerdoelen (SMART)
- planning van activiteiten in de tijd inclusief tijdsbesteding per activiteit en inzet van begeleiders
en contactpersonen
- wijze van bewaken van de voortgang
- wijze van vastleggen van behaalde resultaten
- wijze van invulling van de eigen verantwoordelijkheid binnen het betreffende deelgebied
3.5 Het programma maakt melding van de volgende vaste onderdelen incl. vertaling in omvang / aantal/
uren:
- Klinische verdiepingsfase:
• Patiëntbesprekingen
• Refereerbijeenkomsten/journalclubs
• Te geven onderwijs
• Te volgen cursussen voor verdere verdieping kennis
• Te lezen literatuur voor verdere verdieping kennis
• Projecten op de klinische afdeling (N.B. Deze dienen gepland te worden in het kader van de
persoonlijke leerdoelen van de AIOS-ziekenhuisfarmacie)
- Verdiepingsfase binnen apotheek
• Werk- of projectbesprekingen
• Te geven onderwijs
• Te volgen cursussen voor verdere verdieping kennis
• Te lezen literatuur voor verdere verdieping kennis
• Projecten op de apotheek afdeling
3.6 Aan het eind van de opleiding stuurt de AIOS-ziekenhuisfarmacie een korte schriftelijke rapportage
over het verloop van de verdiepingsfase, ondertekend door AIOS-ziekenhuisfarmacie, opleider en
specifiek deskundige, ter beoordeling naar de SRC.
Deze schriftelijke rapportage beschrijft de uitvoering van de onderdelen van het
verdiepingsprogramma en specifiek welke persoonlijke leerdoelen en eindproducten zijn
opgeleverd.
Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks door de SRC geëvalueerd.
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