
Uitvoeringsreglement  

Inschrijving in en uitschrijving uit het opleidingsregister en inschrijving in het 

register van ziekenhuisapothekers 

 

Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie 

(SRC-ZF) is gebaseerd op: 

• Regeling Specialismen Farmacie 2014 

• Besluit Registratie en Herregistratie Ziekenhuisfarmacie 2014 en Besluit Registratie en 

Herregistratie Specialismen Farmacie 2020 (per 1 juli 2021) van het Centraal College 

• Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie 2018 van het Centraal College 

 

1. De aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister (aanmelding voor de opleiding) dient 

uiterlijk in de eerste maand van (beoogde) aanvang van de opleiding bij de SRC-ZF te worden 

ingediend. 

2. De SRC-ZF schrijft een apotheker in een opleidingsregister in voor de duur van de opleiding. 

3. De start van de opleiding en de inschrijving in het opleidingsregister vinden plaats op resp. met 

ingang van de eerste dag van een maand. 

4. De opleiding duurt in principe vier jaar. 

5. Overeenkomstig het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie 2018 en het 

Uitvoeringsreglement Individualiseren van de opleiding ziekenhuisfarmacie van de SRC-ZF is een 

afwijkende opleidingsduur mogelijk, mits vooraf goedgekeurd door de SRC-ZF. 

6. De opleiding wordt als beëindigd beschouwd op de laatste dag van de maand waarin alle 

onderdelen van de opleiding zijn afgerond, tenzij er sprake is van voortijdige beëindiging van de 

opleiding. 

7. Uitloop van de vooraf vastgestelde opleidingsduur dient altijd gemotiveerd te worden 

aangevraagd bij de SRC-ZF. 

8. De SRC-ZF  besluit op grond van de ontvangen rapportages en verklaringen en overige 

bevindingen of en wanneer de opleiding volledig is afgerond en of en wanneer inschrijving in 

het register van ziekenhuisapothekers kan plaatsvinden. De opleiding wordt niet eerder als 

beëindigd beschouwd dan de dag van dagtekening van de afrondende verklaring van de CWZO. 

9. Indien de SRC-ZF oordeelt dat de opleiding volledig en naar behoren is afgerond, geeft de SRC-

ZF een opleidingstitel af door middel van een diploma. Als bewijs van inschrijving in het register 

van ziekenhuisapothekers verstrekt de SRC-ZF  een certificaat. 

10. Uitschrijving uit het opleidingsregister en mogelijke inschrijving in het register van 

ziekenhuisapothekers vindt plaats per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin 

de opleiding is beëindigd. 

11. Een hernieuwde inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers vindt plaats met ingang 

van de eerste dag van een maand. 

12. Herregistratie vindt aansluitend aan de voorgaande (her)registratieperiode plaats, dus met 

ingang van de eerste dag van een maand. 

13. De regels met betrekking tot registratie, herregistratie en hernieuwde inschrijving zijn 

vastgelegd in het Besluit Registratie en Herregistratie en in het Uitvoeringsreglement Registratie 

en Herregistratie van de SRC-ZF. 

14. Hardheidsclausule: In bijzondere gevallen kan de SRC-ZF gemotiveerd afwijken van de hierboven 

beschreven regels. 

Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks geëvalueerd door de SRC-ZF. 
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