
Protocol Opstellen (of wijzigen) van uitvoeringsreglementen SRC-

Ziekenhuisfarmacie  
 

Dit protocol van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie (SRC-ZF) is 

gebaseerd op: 

• Regeling Specialismen Farmacie  

 

 

1. Uitgangspunten 

1.1 De SRC stelt uitvoeringsreglementen en protocollen op. 

1.2 Uitvoeringsreglementen geven uitvoering aan de regelingen en besluiten van het Centraal 

College inzake de opleiding en (her)registratie van ziekenhuisapothekers en/of geven het door 

de SRC gevoerde beleid weer inzake een bepaald onderwerp zoals beschreven door het 

Centraal College. Protocollen geven de door de SRC vastgestelde handelswijze weer inzake een 

bepaald onderwerp. 

1.3 Protocollen behoeven geen goedkeuring of instemming van het Centraal College of andere 

partijen. Uitvoeringsreglementen worden aan het Centraal College voor instemming 

voorgelegd.  

 

2. Procedure 

2.1 De SRC stelt indien zij dit noodzakelijk acht voor de uitvoering van haar taken een 

uitvoeringsreglement of protocol op. 

2.2 Het (gewijzigde) uitvoeringsreglement of protocol wordt juridisch getoetst indien de SRC dit 

nodig acht.  

2.3 Het (gewijzigde) uitvoeringsreglement of protocol kan voor advies worden voorgelegd aan 

eventuele relevante partijen zoals (het concilium van) de NVZA, indien de SRC dit noodzakelijk of 

wenselijk acht. 

2.4 De SRC past het uitvoeringsreglement of protocol aan de hand van de ontvangen adviezen aan, 

daar waar zij dit noodzakelijk acht aan en stelt dit/deze vast. 

2.5 De SRC legt het (gewijzigd) uitvoeringsreglement voor instemming voor aan het Centraal 

College. Het College stemt in of rapporteert zijn bezwaren aan de SRC. De SRC voert in dat 

laatste geval vervolgens, zo nodig na overleg met het College, op basis van overeenstemming, 

wijzigingen door.  

2.6 Het uitvoeringsreglement of protocol wordt gepubliceerd op de website van de KNMP. 

2.7 Via de website van de NVZA (NVZAConnect) wordt aan alle opleiders, plaatsvervangend 

opleiders en AIOS ziekenhuisfarmacie in het opleidingsregister een kennisgevingsbericht 

gestuurd met een verwijzing naar de KNMP-webpagina met het nieuwe of gewijzigde 

uitvoeringsreglement of protocol. 

2.8 Het uitvoeringsreglement of protocol wordt van kracht 30 dagen na publicatie, tenzij anders 

bepaald in het uitvoeringsreglement of protocol. 

 

 

Dit protocol wordt jaarlijks geëvalueerd door de SRC. 
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