Uitvoeringsreglement Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie
ten behoeve van de Openbaar Apotheker
Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie is
gebaseerd op:
-

Regeling Specialismen Farmacie 2014
Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie, 2020 van het Centraal College

Registratie van openbaar apothekers
Artikel 1
1. Het verzoek tot inschrijving in een register als bedoeld in artikel 28, eerste lid van de Regeling
Specialismen Farmacie en artikel 1 van het Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen
Farmacie, moet via PE-online worden ingediend bij de SRC-OF. De datum van ontvangst
blijkt uit het PE-online dossier. De aanvrager kan in het PE-online dossier inzien dat zijn
dossier is ingediend.
2. Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het
verzoek, geeft de SRC-OF de verzoeker de gelegenheid binnen een termijn van vier weken de
ontbrekende gegevens te verstrekken.
3. Voldoet de verzoeker niet aan een verzoek van de SRC-OF als bedoeld in het tweede lid dan
kan de SRC-OF beslissen het verzoek niet in behandeling te nemen. Een besluit om het
verzoek niet te behandelen wordt aan de verzoeker schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld
binnen vier weken nadat de ontbrekende gegevens zijn verstrekt dan wel nadat de voor die
reactie gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. De SRC-OF neemt een besluit binnen acht weken na de datum van ontvangst van het verzoek
tot inschrijving in het register, de datum van ontvangst van de door de SRC-OF verzochte
aanvullende gegevens als bedoeld in het tweede en derde lid. Indien deze termijn door
omstandigheden niet kan worden gehaald, zoals in een situatie waarin de SRC-OF eerst een
voorgenomen besluit afgeeft, stelt een SRC-OF de verzoeker daarvan voor het verstrijken van
deze termijn schriftelijk en gemotiveerd in kennis, onder vermelding van een redelijke termijn
waarbinnen het besluit op het verzoek wel tegemoet kan worden gezien.
5. Het in het vierde lid bedoelde besluit van de SRC-OF wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de
verzoeker medegedeeld.
6. De SRC-OF geeft in een dergelijke situatie op basis van artikel 21 lid b van de Regeling
Specialismen Farmacie een bewijs van inschrijving in het register voor openbaar apothekers
af, indien de aanvrager beschikt over een recentelijk verkregen opleidingstitel als openbaar
apotheker en voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Indien de opleidingstitel niet
recentelijk is verkregen, kan de SRC-OF aanvullende eisen stellen op het gebied van
werkervaring en deskundigheidsbevordering.

7. Voor buitenslands gediplomeerden gelden de regels, zoals vastgelegd in het Besluit
Buitenslands gediplomeerden van het Centraal College.
8. Een inschrijving in het register van openbaar apothekers vindt plaats voor een periode van vijf
jaar met ingang van de eerste dag van een maand.

Herregistratie van openbaar apothekers
Artikel 2
1. Eens per vijf jaar moet er bij de SRC-OF een verzoek tot herregistratie worden ingediend,
welke weer voor vijf jaar wordt verleend indien aan de daarvoor gestelde eisen en
voorwaarden, zoals vermeld in het Besluit Registratie en Herregistratie Specialisme Farmacie
en dit uitvoeringsreglement, is voldaan.
2. Drie maanden voor de afloop van de vigerende termijn van inschrijving in het register stelt de
SRC-OF de geregistreerde op de hoogte van het verstrijken van de termijn alsmede van de
mogelijkheid een verzoek om herregistratie te doen, onder vermelding van de daarvoor
geldende, door het Centraal College vastgestelde eisen. De openbaar apotheker is zelf
verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van zijn herregistratie.
3. Het bepaalde in artikel 1 is in het geval van een verzoek tot herregistratie van
overeenkomstige toepassing.
4. Heeft op het moment van het verstrijken van de lopende registratieperiode de SRC-OF op een
verzoek tot herregistratie nog geen besluit genomen, dan wordt de inschrijving in het register
verlengd tot het moment waarop de SRC-OF een besluit heeft genomen.

Artikel 3
1. Om voor herregistratie in aanmerking te komen, dient de openbaar apotheker o.a. te voldoen
aan de eisen met betrekking tot werkervaring en deskundigheidsbevordering zoals gesteld in
artikel 5 en 6 van het Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie.
2. De openbaar apotheker overlegt één of meer verklaring(en) werkzaamheden waaruit blijkt dat
aan de gestelde eis met betrekking tot werkervaring is voldaan en vermeldt welke vormen van
verlof of bijzondere omstandigheden hebben plaatsgevonden in de betreffende periode.
Desgewenst kan de SRC-OF tot toetsing en onderzoek overgaan alvorens deze verklaringen te
accorderen.
3. De SRC-OF kan een beroep op gelijkgestelde werkzaamheden goedkeuren en derhalve ook
afwijzen. Zij beoordeelt of een functie in aanmerking komt voor gelijkgestelde
werkzaamheden zoals beschreven in artikel 6 vierde lid van het Besluit Registratie en
Herregistratie. Daartoe kan de SRC-OF nadere informatie opvragen die zij voor deze
beoordeling relevant acht. De gelijkgestelde werkzaamheden dienen geheel in relatie te staan
tot de individuele gezondheidszorg. Het betreffen werkzaamheden die vanwege de benodigde
kennis en vaardigheden alleen door een openbaar apotheker kunnen worden uitgevoerd. In alle
gevallen dient de openbaar apotheker tenminste gemiddeld acht uur per week (2080 uur in vijf
jaar) werkzaamheden verricht te hebben die voldoen aan het Beoordelingskader Apothekers.

4. De gestelde eis met betrekking tot deskundigheidsbevordering betreft geaccrediteerde
nascholing die moet zijn gerealiseerd binnen de vijf jaar direct voorafgaande aan de expiratie
van de vigerende uitschrijving.
5. Alle uren in het kader van deskundigheidsbevordering dienen verantwoord te worden aan de
SRC-OF via PE-online. Alleen geaccrediteerde nascholingsuren tellen mee.
6. Wanneer de inschrijving wordt verlengd in een situatie zoals bedoeld in artikel 7 tweede lid en
8 tweede lid van het Besluit Registratie en Herregistratie en artikel 2 vierde lid van dit
uitvoeringsreglement, zijn de eisen met betrekking tot werkervaring en
deskundigheidsbevordering van toepassing op de oorspronkelijke termijn. Indien de SRC-OF
in een dergelijke situatie besluit tot herregistratie, vindt deze plaats aansluitend aan de
voorafgaande periode van inschrijving in het register.
Hernieuwde inschrijving in het register

Artikel 4
1.

Wanneer een (openbaar) apotheker die eerder ingeschreven is geweest in het register van
openbaar apothekers weer ingeschreven wil worden in het register van openbaar apothekers
zoals genoemd in artikel 10 en 11 van het Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen
Farmacie, dient hij bij de SRC-OF schriftelijk een verzoek in.

2.

De SRC-OF beslist op basis van eerdere werkervaring en bewijzen van
deskundigheidsbevordering op welke wijze en binnen welke termijn een hernieuwde
inschrijving in het register van openbaar apothekers kan worden bewerkstelligd.

3.

Bij het bepalen van het te volgen traject zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 hanteert de
SRC-OF de hieronder afgedrukte tabel. In specifieke situaties kan de SRC-OF afwijken van
deze tabel.

4.

Indien de herregistratieperiode 10 jaar of langer is verlopen, heeft de SRC-OF de
mogelijkheid om aanvullende eisen ten aanzien van werkervaring en
deskundigheidsbevordering te stellen.

5.

De openbaar apotheker dient via het daartoe ingestelde systeem een verzoek tot hernieuwde
inschrijving in het register in. Indien de apotheker heeft voldaan aan de gestelde eisen aan
deskundigheidsbevordering en werkervaring en is ingeschreven in het register voor
apothekers zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG, het basisberoep, wordt hij als
openbaar apotheker geregistreerd. Vanaf dat moment gelden de eisen en voorwaarden voor
herregistratie als vermeld in de toepasselijke regelingen.

6.

Behaalde nascholingsuren boven het minimaal vereiste aantal kunnen niet worden
meegenomen naar de volgende herregistratieperiode.

tabel bij artikel 4 lid 3

Registratie
verlopen 0-5 jaar
(laatste
registratieperiode
niet voldaan aan
eisen voor
herregistratie)

Registratie
verlopen >5 jaar

te weinig nascholingsuren
behaald laatste
(registratieperiode van) 5
jaar,

te weinig werkervaring
over laatste
(registratieperiode
van) 5 jaar,

wel genoeg werkervaring

wel genoeg
nascholingsuren

Binnen 1 jaar 80
nascholingsuren behalen.
Gemiddeld 16 uur per week
werkzaam zijn als openbaar
apotheker.

Gedurende 1 jaar gemiddeld
16 uur per week als 2e
apotheker werkzaam zijn
onder begeleiding van
geregistreerd apotheker en
binnen dat jaar 40
nascholingsuren behalen.

Na 1 jaar opnieuw
registreren.

Binnen 1 jaar 80
nascholingsuren behalen,
Gemiddeld 16 uur per week
werkzaam zijn als openbaar
apotheker.
Na 1 jaar opnieuw
registreren.

beide onvoldoende

e

Gedurende 1 jaar als 2
apotheker werkzaam zijn
gemiddeld 16 uur per week
onder begeleiding van
geregistreerd apotheker en
binnen dat jaar 80
nascholingsuren behalen.

Na 1 jaar opnieuw registreren Na 1 jaar opnieuw
registreren
.
Gedurende 2 jaar gemiddeld
16 uur per week als 2e
apotheker onder begeleiding
van geregistreerd apotheker
werken en 120
nascholingsuren behalen;

Gedurende 2 jaar gemiddeld
16 uur per week als 2e
apotheker onder begeleiding
van geregistreerd apotheker
werken en 120
nascholingsuren behalen;

Na 2 jaar opnieuw registreren. Na 2 jaar opnieuw
registreren

Er dient bij een HINU 1 jaar/40 uur tenminste 16 uur aan kleinschalige interactieve
nascholing plaats te vinden en tenminste 4 uur in de vorm van evaluaties van het individueel
functioneren waarvan 2 uur onder begeleiding van een erkende coach1, 8 uur aan
farmaceutisch handelen te worden besteed, tenminste 4 uur aan samenwerking, tenminste 4
uur aan communicatie. Het aantal uur FT(T)O bevat maximaal 3,5 uur.
Er dient bij een HINU 1 jaar/80 uur tenminste 32 uur aan kleinschalige interactieve nascholing
plaats te vinden en ten tenminste 8 uur in de vorm van evaluaties van het individueel functioneren
waarvan 4 uur onder begeleiding van een erkende coach, 16 uur aan farmaceutisch handelen te
worden besteed, tenminste 8 uur aan samenwerking en tenminste 8 uur aan communicatie.
Het aantal uur FT(T)O bevat maximaal 7 uur.
Er dient bij een HINU 2 jaar/120 uur tenminste 24 uur aan kleinschalige interactieve nascholing
plaats te vinden en tenminste 6 uur in de vorm van evaluaties van het individueel functioneren
waarvan 3 uur onder begeleiding van een erkende coach, tenminste 24 uur aan farmaceutisch
handelen te worden besteed, tenminste 12 uur aan samenwerking en tenminste 12 uur aan
communicatie. Het aantal uur FT(T)O bevat maximaal 14 uur.
1

De coach dient de door de KNMP georganiseerde opleiding tot intervisiecoach te hebben afgerond of
aangesloten zijn bij de beroepsorganisatie voor coaches.

Hardheidsclausule
Artikel 5
In het Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie is een hardheidsclausule
opgenomen, die de SRC-OF kan toepassen, indien zij dat nodig acht.

Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks geëvalueerd door de SRC-OF.

Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie
Mei 2021.

