
Addendum  

Uitvoeringsreglement  

Individualiseren van de opleiding Ziekenhuisfarmacie 
 

 

  

1. Achtergrond 

Het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie (BOzf) beschrijft de mogelijkheid tot individualisering van 

de opleiding door middel van een geïndividualiseerd opleidingsplan. Op basis van aantoonbare 

competenties dan wel vorderingen in competenties bij AIOS kan de AIOS samen met de 

eindverantwoordelijke opleider een voorstel doen voor een geïndividualiseerd plan voor de opleiding tot 

ziekenhuisapotheker, dat door de SRC wordt getoetst aan het BOzf, aan de relevante 

uitvoeringsreglementen en aan het landelijk opleidingsplan, zodat het bereiken van de eindtermen 

benodigd voor de inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers is geborgd. De SRC heeft een 

Uitvoeringsreglement met betrekking tot Individualiseren van de opleiding ziekenhuisfarmacie opgesteld.  

 

Er zijn ontwikkelingen gaande, waarbij de ziekenhuisapotheker steeds meer in een transmurale setting 

werkzaam is en waarbij patiëntcontact belangrijker wordt. Instellingen zien de meerwaarde van het 

inzetten van ziekenhuisapothekers in de poliklinische apotheek. Openbaar apothekers die al geruime tijd 

werkzaam zijn in deze poliklinische apotheek hebben de wens om in te stromen in de opleiding tot 

ziekenhuisapotheker. Deze specialisten beschikken door enerzijds hun tweejarige opleiding tot openbaar 

apotheker en anderzijds hun jarenlange werkervaring in de poliklinische apotheek over een aantal 

aantoonbare competenties, die aanleiding zijn voor een geïndividualiseerd opleidingsplan met een 

mogelijk aangepaste opleidingsduur. 

Het UR Individualisering van de opleiding ZF van de SRC biedt de mogelijkheid tot een aangepaste 

opleidingsduur, met een minimum van 3 jaar. Het is aan de hand van reeds behaalde EPA’s aantoonbaar 

dat voor openbaar apothekers met een ruime relevante werkervaring in een poliklinische apotheek  een 

kortere opleidingsduur dan drie jaar mogelijk is. Dit addendum, dat gekoppeld is aan de implementatie 

van ELOZ IV, legt vast welke regels de SRC hanteert voor deze specifieke doelgroep. 

 

2. Individualisering opleidingsduur voor OA met werkervaring in poliklinische apotheek 

Voor openbaar apothekers met werkervaring in een poliklinische apotheek kan de SRC-ZF een kortere 

opleidingsduur dan drie jaar goedkeuren, onder de volgende voorwaarden:  

 

De beoogd AIOS-ZF 

• is een openbaar apotheker d.w.z. heeft een geldige inschrijving in het register van openbaar 

apothekers; 

• is op het moment van de aanvraag werkzaam in een poliklinische apotheek; 

• heeft ruime (minimaal 4 jaar)  werkervaring in een poliklinische apotheek; 

• heeft aantoonbaar verworven relevante competenties/EPA’s/ expertise;  

• zal als AIOS de opleiding tot ziekenhuisapotheker volgen in door SRC-ZF erkende 

opleidingsinstelling, waarvan 12 maanden in één of meer andere erkende opleidingsinstellingen; 

• kan de opleiding tot ziekenhuisapotheker in deeltijd volgen (conform eisen BOzf) naast de 

werkzaamheden in de poliklinische apotheek; 

• kan de opleiding tot ziekenhuisapotheker niet volgen in een zapiko-constructie; 

• wordt niet boventallig opgeleid, d.w.z. stroomt in via een formeel toegekende instroomplaats. 

Zulks ter beoordeling van de SRC-ZF. 

 

Dit addendum: 

• gaat in tegelijk met start ELOZ IV; 

• geldt voorlopig voor een periode van 4 jaar vanaf de ingangsdatum, zodat openbaar apothekers die 

momenteel in een poliklinische apotheek werkzaam zijn in de gelegenheid worden gesteld om in 

relatief korte tijd de opleidingstitel ziekenhuisapotheker te behalen. 
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