
 

Centraal College, Jaarplan 2022 

 

1. Inleiding 

Dit is het jaarplan 2022  van het Centraal College Specialismen Farmacie, kortweg het Centraal College (CC) 

genoemd. 

 

Het CC in relatie tot de KNMP 

Het CC is een privaatrechtelijk vormgegeven regelgevend orgaan van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroepsorganisatie van apothekers, als bedoeld in artikel 14, 

tweede lid, onder d van de Wet BIG. 

De KNMP voert naast verenigingstaken voor haar leden ook een aantal wettelijke taken uit voor alle 

apothekers in Nederland. Deze werkzaamheden betreffen regelgeving voor de opleiding en registratie van 

apotheker specialisten. Voor de uitvoering van deze taken heeft de KNMP conform artikel 14 van de Wet op de 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) twee organen ingesteld: 

• het Centraal College (CC) 

• de Specialisten Registratie Commissie (SRC) 

 

Het CC wordt bijgestaan door een secretaris vanuit de KNMP. De secretaris van het CC is tevens adviserend lid 

van het Centraal College.  

De kosten van het CC worden gedekt door een instellingssubsidie die jaarlijks door het ministerie van VWS 

wordt verstrekt. 

 

 

 
  



 
Taken  

Conform de Regeling Specialismen Farmacie (RSF) heeft het Centraal College (CC) tot taak/bevoegdheid:  

 

• Het aanwijzen (of intrekken) van deelgebieden der farmacie als specialisme of profiel;  

• het vaststellen van criteria op grond waarvan deelgebieden van de farmacie als specialisme of profiel kunnen 

worden aangewezen of opgeheven; 

• Het instellen (of intrekken) van een register behorend bij een specialisme; 

• Het vaststellen van de titel die een beoefenaar van een specialisme of profiel mag voeren; 

• Het instellen of intrekken van één of meer opleidingsregisters; 

• Het vaststellen van de eisen waaraan een opleiding tot specialist moet voldoen; 

• Het vaststellen van de eisen waaraan (plv) opleiders en opleidingsinstellingen moeten voldoen; 

• Het vaststellen van de eisen voor (her(nieuwde)) registratie in het register, alsmede het vaststellen van de 

niet in de Wet BIG genoemde gronden voor doorhaling en schorsing van de inschrijving; 

• Het omschrijven van de gelijkgestelde werkzaamheden; 

• Het vaststellen van de voorwaarden aan registratie, herregistratie en hernieuwde inschrijving; 

• Het bij de Minister indienen van een verzoek om een specialistentitel aan te merken als wettelijk erkende 

specialistentitel, zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet BIG. 

 

Voordat het CC een besluit neemt, consulteert het conform de RSF de relevante wetenschappelijke 

vereniging(en) en SRC-kamer(s) en zo nodig het KNMP-bestuur. Besluiten van het CC behoeven merendeels 

instemming van de Minister en worden van kracht na publicatie in de Staatscourant. 

 

Samenstelling 

Het CC bestaat uit elf gewone leden (verdeeld over de huidige twee specialismen: ziekenhuisfarmacie (ZF) en 

openbare farmacie (OF)) en zeven adviserende leden, waaronder de secretaris. De gewone leden van het CC 

worden benoemd door het KNMP-bestuur op voordracht van de wetenschappelijke vereniging of het 

vertegenwoordigd orgaan. De voorzitter wordt benoemd door het KNMP-bestuur op voordracht van het CC in 

overleg met de wetenschappelijke verenigingen. 

Per januari 2022 bestaat het CC uit de volgende leden: 

Gewone leden 

Voorzitter/Specialist OF  drs. L.N. Schulpen   

Specialist OF    mevr. drs. E.E.M. Peterse 

     dr. H.C.J. Geers 

Vice-voorzitter/Specialist ZF  drs. H. Spijker 

Specialist ZF   mevr. dr. L.E. Visser 

    mevr. drs. M.M.L. van der Westerlaken 

Specialist OF/docent RUG  drs. E. Weening 

Specialist ZF/docent UU  dr. E.M.W. van de Garde 

Specialist ZF/docent RUL   mevr. dr. K.B. Gombert-Handoko 

Namens AIOS-ZF   mevr. F.E.F. Hogenhuis Msc 

Namens ApIOS (OF)  mevr. L.E.L.P.M. van den Goor MSc 

 

Adviserende leden 

Opleidingsdirecteur ZF  mevr. dr. I. Wilting 

Opleidingsdirecteur OF  dhr. O. Tan 

Namens werkgevers ZF  vacature 

Namens werkgevers OF  mevr. P. Pols–Haanraads MSc 

Secretaris CC   dr. F.J. van de Vaart (a.i.) 

Secretaris SRC-ZF   mevr. M.J.N. Groothand 

Secretaris SRC-OF  mevr. drs. A. Geusgens 

 

  



 
Verantwoording 

Overeenkomstig de Regeling Specialismen Farmacie maakt het CC jaarlijks voor 15 maart een jaarverslag, dat 

aan de besturen van de wetenschappelijke verenigingen en de kamers van de SRC wordt gezonden en op de 

website van de KNMP wordt gepubliceerd. 

 

2. Terugblik 2021 

Hoofdpunten 

In 2021 waren de hoofdpunten voor het CC: 

• De (afronding van de) herziening van de bestaande regelgeving t.a.v. herregistratie voor de openbare 

en de ziekenhuisfarmacie. Na instemming van de minister is per 1 juli het Besluit Registratie en 

Herregistratie Specialismen Farmacie van kracht geworden. Dit besluit is geharmoniseerd voor 

openbaar en ziekenhuisapothekers. 

• Het opstellen van een herzien Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie, op verzoek van de SRC-OF, 

om een aantal knelpunten in de praktische toepassing op te lossen. 

• Het afronden van het landelijk opleidingsplan ziekenhuisfarmacie ELOZ 4. 

• Het aanpassen van het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie aan ELOZ 4. 

• De voorbereiding van de herziening van de Regeling Specialismen Farmacie, in de vorm van een 

gedetailleerde opdracht en het instellen van een werkgroep. 

• Het adviseren over de regelgeving en uitvoering rond de (opleiding tot) kaderapotheker. Dit zal in 

aparte organen los van het CC en de SRC-OF worden ondergebracht. 

• Het monitoren van het traject Modernisering Vervolgopleiding Openbaar Apotheker, het traject 

Toekomstbestendigheid BIG en de ontwikkelingen rond interprofessioneel leren. Teneinde hierop 

tijdig te kunnen inspelen in de regelgeving voor specialismen. 

• Het vaststellen van een toetsingskader voor het instellen van registers voor apothekers met bijzondere  

• Het overleg en de samenwerking met de wetenschappelijke verenigingen van de specialismen, met de 

beide kamers van de SRC en met de colleges van andere beroepsorganisaties. 

 

3. Beleid en uitvoering 2022 e.v. 

In de vergadering van september 2021 heeft het CC aan de hand van het jaarplan 2021, de terugblik 2021 en 

actuele ontwikkelingen zijn aandachtsgebieden voor 2022 gekozen.  

 

Evaluatie Regeling Specialismen Farmacie 

In het kader van de reguliere revisie van de besluiten van het CC zal in 2022 de Regeling Specialismen Farmacie, 

die de basis vormt onder alle regelgeving rond specialismen, worden geëvalueerd en waar nodig herzien.   

Dit is een omvangrijk traject, dat veel tijd zal vragen van de daartoe ingestelde werkgroep en van het CC als 

geheel. Hoofdlijnen zijn: 

• Actualisering van de RSF met bestaande besluiten en uitvoeringsregelingen 

• Inventarisatie van vormen van differentiatie in de farmacie en de wijze waarop gewenste 

ontwikkelingen kunnen worden ondersteund en geborgd via regelgeving, in de RSF of daaraan 

gerelateerde besluiten 

• Verwerking van de uitkomsten van het traject modernisering van de opleiding tot openbaar 

apotheker, met name rond het kwaliteitstoezicht op de opleidingen en opleidingsinstellingen. 

• Evaluatie van de werkwijzen van het CC zelf, o.a. het optimaliseren van de “trias politica” rond 

regelgeving, uitvoering en toezicht/handhaving. 

 

Evaluatie en herziening Besluit Opleidingseisen Openbare farmacie 



 
Het traject Modernisering Vervolgopleiding Openbaar Apotheker zal naar verwachting leiden tot verder 

herziening van het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie. Zodra daarover duidelijkheid is, wordt dit ter 

hand genomen. 

 

Toekomstbestendigheid Wet BIG 

Het CC zal dit traject blijven volgen en waar mogelijk input leveren voor beleidsvorming, in het bijzonder voor 

het deeltraject “Nascholing als eis voor BIG herregistratie”. Als dit leidt tot de wens om kwaliteitsregisters in te 

stellen anders dan voor de bestaande specialismen zal het CC daarover vanuit zijn expertise adviseren aan (de 

secties binnen) de KNMP. 

 

Interprofessioneel leren 

Het CC wil in 2022 zijn visie op interprofessioneel leren (IPL) verder ontwikkelen en zo nodig de plaats van IPL  

in de specialistenopleiding en de herregistratie in de regelgeving verankeren. Initiatieven in de sector zullen 

waar mogelijk worden bevorderd via contacten bij andere colleges. 

 

Functioneren CC 

In 2022 wil het CC ook een kritische blik blijven werpen op zijn eigen functioneren. In het streven naar 

verbetering zijn belangrijke aandachtspunten van het CC het uitdragen van zijn visie, het (jaarlijks) opstellen 

van een jaarplan, het overleggen met veldpartners zoals de colleges voor specialismen van andere (art. 3) 

beroepsorganisaties, en wetenschappelijke verenigingen over beleidsdossiers en ieders rol daarin, het houden 

van verbinding met relevante ontwikkelingen op Europees niveau en een efficiëntere en effectievere 

besluitvorming en meer transparantie richting beroepsbeoefenaren door een verbeterde communicatie.  Bij 

het opstellen van besluiten maakt het CC een zorgvuldige afweging waar het regeldichtheid betreft en streeft 

het naar een goede onderlinge samenhang tussen de diverse besluiten en specialismen. 

In 2022 zullen het Reglement van Orde en de Governance Code van het CC worden geëvalueerd en zo nodig 

herzien.  



 
Bijlage 

 

Besluiten en regelingen Centraal College 

Regeling/Besluit Data 1e versie+ 

div.  

herzieningen 

Publicatie Staatscourant 

Laatste versie 

Planning volgende 

evaluatie/herziening 

Regeling Specialismen Farmacie 

 

2009 

2013 

2014 

21 april 2015 2022 

Vaststelling toetsingskader specialismen in de 

farmacie 

1999 

2018 

28 augustus 2018 n.v.t. 

Aanwijzing specialisme Ziekenhuisfarmacie 1999 - 

(door CC vastgesteld op 23 

juni 1999) 

n.v.t. 

Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie 

(nieuw, o.b.v. ELOZ IV) 

 

2000 

2012 

2015 

2016 

2018 

2021 

1 september 2021 2024 

Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie 

(oud, zie Overgangsmaatregel, o.b.v. ELOZ III) 

 

23 april 2019 n.v.t. 

Overgangsmaatregel Opleidingseisen 

Ziekenhuisfarmacie 

 

1 september 2021 n.v.t. 

Vrijstellingsregeling 

 

2002 

2005 

2012 

2014 

2015 

21 april 2015 

Opgeheven 23 april 2019 

n.v.t. 

Besluit Registratie en Herregistratie 

Ziekenhuisfarmacie 

 

2002 

2013 

2014 

21 april 2015 

Opgeheven 1 juli 2021 

n.v.t. 

Regeling ziekenhuisapotheker in opleiding - 

klinisch onderzoeker (zapiko) 

 

2003 

2014 

2018 

28 augustus 2018 2021 

Besluit buitenslands gediplomeerden  

 

2004 

2007 

2014 

2016 

11 oktober 2016 Afhankelijk van 

wetgeving 

Besluit NO.8 - 2014 Opleidingseisen Openbare 

Farmacie 

2003 

2011 

2014 -2x 

n.v.t. 

(door CC vastgesteld op 14 

januari/ november 2014) 

2021 

Besluit NO.2 - 2014 Registratie en herregistratie 

Openbare Farmacie  

Van toepassing op degenen die na 1 januari 2015 

een nieuwe (her)registratieperiode starten. 

(1998) 

2011 

2014 

n.v.t. 

(door CC vastgesteld op 25 

september 2014) 

Vervallen per 1 juli 2021 

n.v.t. 

Besluit NO.3 - 2014 Registratie en herregistratie 

Openbare Farmacie 

n.v.t. 

(door CC vastgesteld op 25 

september 2014) 

Vervallen per 1 juli 2021 

2020/2021 

Besluit Registratie en herregistratie specialismen 

farmacie 

2021 10 juni 2021 2025 (afhankelijk van 

wetgeving) 

Coulanceregeling Herregistratie-eisen i.v.m. 

Corona crisi 

2020 10 juni 2021 n.v.t. 

Reglement van Orde Centraal College 2003 

2009 

2014 

2017 

2019 

n.v.t. 

(door CC vastgesteld op 7 

februari 2019) 

2021 



 
Governance Code Centraal College 2017 

2019 

n.v.t. 

(door CC vastgesteld op 7 

februari 2019) 

2021 

 


