
 
 
 
 

Jaarverslag 2021 
 
Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie (SRC-ZF) 
 
 
 
Inleiding 
Conform de Regeling Specialismen Farmacie heeft de SRC-ZF tot taak  

a. Het openen of sluiten van een register als bedoeld in artikel 10 onder c of e, nadat het Centraal College 
(CC) heeft besloten tot het instellen respectievelijk intrekken ervan; 

b. Het inschrijven van een apotheker in een specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving; 
c. Het opnieuw, al dan niet aansluitend, al dan niet op grond van gelijkgestelde werkzaamheden, inschrijven 

van een apotheker in een specialistenregister en het doorhalen van de inschrijving; 
d. Het inschrijven van de apotheker in een opleidingsregister en het wijzigen of doorhalen van de inschrijving; 
e. Het afgeven van een opleidingstitel indien een apotheker de opleiding tot specialist in Nederland met goed 

gevolg heeft voltooid; 
f. Het erkennen van beroepskwalificaties; 
g. Het al dan niet hernieuwd erkennen van een opleider, opleidingsinstelling en het wijzigen, schorsen of 

intrekken van de erkenning; 
h. Het houden van toezicht op de naleving van een besluit van het CC door een opleider, opleidingsinstelling, 

of apotheker in opleiding; 
i. Het opstellen van uitvoeringsregelingen op basis van besluiten van het CC en het opstellen van 

beleidsregels inzake de opleiding en/of herregistratie en/of hernieuwde inschrijving van specialisten; 
j. Het houden van toezicht op het specialistenregister. 

 
De gegevens in het opleidingsregister van de SRC-ZF vormen tevens de basis voor de financiering van de opleiding 
tot ziekenhuisapotheker door middel van beschikbaarheidsbijdragen op grond van de Wet marktordening 
gezondheidszorg (Wmg).  
 
De SRC-ZF is een privaatrechtelijk vormgegeven deeltijd-ZBO met publiekrechtelijke taken, gebonden aan de 
bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB). De SRC-ZF bestaat volgens het daartoe opgestelde 
Reglement van Orde uit acht gewone leden (zeven specialisten, waarvan ten minste vijf direct betrokken zijn bij de 
opleiding tot het specialisme in de hoedanigheid van erkend opleider of plaatsvervangend opleider of lid van het 
opleidingsteam en één AIOS) en twee adviserende leden, waaronder de secretaris van de SRC-ZF. De gewone 
leden van de SRC-ZF worden benoemd door het KNMP-bestuur op voordracht van de wetenschappelijke vereniging 
NVZA. De voorzitter wordt benoemd door het KNMP-bestuur op voordracht van de leden van de SRC-ZF na overleg 
met de relevante wetenschappelijke vereniging. 
Voor de uitvoering van de erkenning van opleidingsinstellingen heeft de SRC-ZF een Visitatiecommissie ingesteld. 
De voorzitter van deze commissie maakt tevens deel uit van de SRC. 
 
Sinds januari 2012 is de SRC opgedeeld in twee aparte kamers: een kamer Ziekenhuisfarmacie en een kamer 
Openbare Farmacie. Dit heeft te maken met het instellen van het specialisme van openbaar apotheker en het 
daarvoor instellen van het specialistenregister voor openbaar apothekers met ingang van 1 januari 2012. In 2016 
werd ook de titel openbaar apotheker wettelijk erkend conform artikel 14 van de Wet BIG. 
 
Overeenkomstig de Kaderwet ZBO en de Regeling Specialismen Farmacie maakt de SRC-ZF jaarlijks voor 15 maart 
een jaarverslag, dat o.a. aan de Minister en aan beide kamers der Staten-Generaal wordt toegezonden. 
 

 
Samenstelling SRC-ZF en Visitatiecommissie 
De samenstelling van de commissies was in 2021 als volgt: 
 



Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie   
Voorzitter/gewoon lid:   A.W.H. Krings 
Gewoon lid/vicevoorzitter   dr. P.G.J. ter Horst  
Gewoon lid (CWZO):   dr. M.P.H. van den Broek  
Gewoon lid:    dr. H.J.M. van Kan  
     mevr. dr. B.C.P. Koch  

     mevr. dr. J.E. Nagtegaal  
Gewoon lid (voorzitter Visitatiecommissie): mevr. dr. E.M. Westerman  
Gewoon lid (JongNVZA):   dr. M. Herbrink (tot 1 november 2021) 
     mevr. dr. P. Mian (per 1 december 2021) 
Adviserend lid/secretaris SRC:  mevr. M.J.N. Groothand 
Adviserend lid (secretaris CC)  dr. F.J. van de Vaart (per 1 januari 2021)  
 
Visitatiecommissie 
Voorzitter:     mevr. dr. E.M. Westerman  
Lid:     mevr. dr. M.J.A. Janssen  
     mevr. drs. E.M.L. van Reij 

drs. S.L. Verweij  
S.D. Meenks   
dr. K.L.L. Movig  
mevr. dr. E.J. Ruijgrok  
dr. S.W. Zielhuis  

Lid (JongNVZA)    mevr. J.M.J. Vogelzang  (tot 1 april 2021) 
    R.R. Contrucci (per 1 april 2021) 
    mevr. M.G.M. Heijnen (per 1 april 2021) 
    mevr. M. Lyousoufi  (tot 1 november 2021) 
    mevr. dr. A. Veringa  
    mevr. A.M. Braam (per 1 november 2021) 
     
    
 
Conform de Regeling Specialismen Farmacie wordt de SRC-ZF bijgestaan door een secretaris vanuit 
de KNMP. De secretaris van de SRC-ZF is tevens adviserend lid van het Centraal College. Daarnaast 
wordt de SRC-ZF bij de voorbereiding en afhandeling van de besluitvorming en de werkzaamheden 
rondom de gegevensverstrekking ten behoeve van het vaststellen van de beschikbaarheidsbijdragen 
bijgestaan door medewerkers van de KNMP t.w. mevrouw M.E. Koelewijn en mevrouw F.Q.X. 
Tjiptakusuma (per 8 maart 2021). 
 
 

Verslag 2021 
 
Werkzaamheden Specialisten Registratie Commissie, kamer ziekenhuisfarmacie     
De SRC-ZF is in 2021 voor een reguliere vergadering zeven keer bijeen geweest, t.w. op 26 januari, 30 maart, 18 
mei, 8 juli, 31 augustus, 26 oktober en 14 december 2021. Alle vergaderingen, m.u.v de vergadering van 31 
augustus, vonden plaats door middel van video conferentie, in verband met de gevolgen van de COVID-19 uitbraak 
in 2020.  
 
Op 16 juni en op 14 december heeft een gemeenschappelijke vergadering van de SRC-ZF en haar 
Visitatiecommissie plaatsgevonden. Zie onder punt 10. 
 
Overleg met partners     
In 2021 was de SRC-ZF vertegenwoordigd op de Opleidersvergadering van de NVZA. De voorzitter van de SRC-ZF 
maakte tevens deel uit van het (dagelijks bestuur) Concilium van de NVZA, het orgaan dat het NVZA-bestuur 
adviseert ten aanzien van de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Voorzitter en secretaris van de SRC-ZF namen deel 
aan de vergaderingen van het Landelijk Overleg Registratie Commissies. Verder werd (door de secretaris) overleg 
gehouden met o.a. VWS en het CIBG over diverse thema’s.  
De voorzitter van de SRC-ZF nam deel aan de werkgroep ELOZ IV van de NVZA, die werkte aan herziening van het 
landelijk opleidingsplan ziekenhuisfarmacie, dat per 1 september 2021 van kracht werd. Tevens nam de voorzitter 
samen met het SRC-lid – bestuurslid JongNVZA deel aan een werkgroep van de NVZA die werkte aan de 
ontwikkeling van het nieuwe e-portfolio in Reconcept, dat tevens in september 2021 is geïmplementeerd.  
Het jaarlijks overleg tussen voorzitters en secretarissen van de beide kamers van de SRC en het Centraal College Is 
om agenda-technische redenen doorgeschoven naar januari 2022. Zie ook onder punt 10. 
De SRC-ZF heeft daarnaast op verzoek van de KNMP een lid afgevaardigd voor de stuurgroep Modernisering 
vervolgopleiding openbare farmacie. 
 
Belangrijke aandachtspunten, waarover ter vergadering besluitvorming heeft plaatsgevonden, waren in 2021: 



 
1. De bezetting van opleidingsplaatsen   
In 2021 startten 27 AIOS-ziekenhuisfarmacie met de opleiding tot ziekenhuisapotheker. Dit aantal is conform de 
planning van het Capaciteitsorgaan.  
In totaal waren 129 AIOS-ziekenhuisfarmacie per 31 december 2021 in opleiding. Van een AIOS is de opleiding 
voortijdig beëindigd. De AIOS waren verdeeld over 37 erkende opleidingsinstellingen met in totaal een door de  
SRC-ZF vastgestelde maximale opleidingscapaciteit van 188 opleidingsplaatsen. 
 
2. De visitatie en erkenning van opleidingsinstellingen        
In 2021 heeft de Visitatiecommissie, in het kader van het verlenen van de erkenning als opleidingsinstelling tien 
visitaties uitgevoerd. Drie daarvan betroffen visitaties in verband met het verlopen van de erkenning in 2020, die 
waren uitgesteld als gevolg van de Corona-crisis. De erkenningen zijn automatisch verlengd conform de Regeling 
Specialismen Farmacie (artikel 27). Twee visitaties hebben als gevolg van de Corona-crisis volledig digitaal 
plaatsgevonden, zes opleidingsinstellingen werden deels fysiek, deels digitaal gevisiteerd. Tot slot hebben er twee 
visitaties volledig fysiek plaatsgevonden.  
Aan vijf van de gevisiteerde instellingen heeft de SRC-ZF de erkenning als opleidingsinstelling opnieuw verleend 
voor een periode van vijf jaar op basis van het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie. Aan twee instellingen 
heeft de SRC-ZF een (voorgenomen) besluit gecommuniceerd aangaande het opnieuw verlenen van een erkenning 
als opleidingsinstelling onder voorwaarden voor een periode van twee jaar en aan één van de gevisiteerde 
instellingen werd op basis van het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie een voorgenomen besluit 
gecommuniceerd voor het verlenen van een deelerkenning als opleidingsinstelling onder voorwaarden voor een 
periode van twee jaar. Er werd een nieuwe erkenning als opleidingsinstelling verleend aan een combinatie van een 
opleidingsinstelling en een externe apotheek conform BOZf artikel D2 lid 2, onder voorwaarden voor een periode 
van twee jaar. 
Tevens heeft de SRC-ZF in 2021 voor twee  in 2020 gevisiteerde opleidingsinstellingen op basis van het Besluit 
Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie, in 2021 een definitief besluit genomen inzake het opnieuw verlenen van een 
erkenning. Deze erkenningen werden verleend onder voorwaarden voor een periode van twee jaar. 
Ten aanzien van de overige opleidingsinstellingen heeft de SRC-ZF in het verslagjaar nog geen besluit genomen. 
 
3. De erkenning van differentiaties     
Met de invoering van ELOZ III is het voor een opleidingsinstelling mogelijk om erkenning voor het aanbieden van 
een differentiatie aan te vragen. Een differentiatie vormt een aanvulling op het generieke deel van de opleiding, 
welke wordt vormgegeven in het tweede deel van de opleiding. Een differentiatie heeft als doel de AIOS te 
ontwikkelen als expert op een deelgebied. Met de implementatie van ELOZ IV blijft differentiatie bestaan, maar is 
o.a. de duur voor de AIOS aangepast, met name in combinatie met het registratie-onderzoek. Zie ook punt 8 en 10. 

 
In 2021 is 16 maal een verzoek om een nieuwe erkenning van een differentiatie ingediend door een 
opleidingsinstelling. Bij 14 verzoeken heeft daadwerkelijk erkenning van de differentiatie plaatsgevonden.  
 
4.   De erkenning van opleiders en plaatsvervangend opleiders      
In 2021 zijn twee ziekenhuisapotheker voor de eerste keer door de SRC-ZF erkend als opleider en werd van zeven 
reeds erkende opleiders de erkenning voor een nieuwe termijn verleend. Vijftien ziekenhuisapothekers werden 
erkend als plaatsvervangend opleider, waarvan negen voor de eerste keer. Bij één opleidingsinstelling heeft een 
wisseling tussen opleider en plaatsvervangend opleider plaatsgevonden. 
 
5. De registratie van ziekenhuisapothekers        
In 2021 heeft de SRC-ZF 26 aanvragen voor inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers na afronding van 
de opleiding tot ziekenhuisapotheker goedgekeurd en het BIG-register hiervan op de hoogte gesteld. Dit aantal is 
niet gelijk aan het aantal nieuwe registraties met een aanvangsdatum in 2021, omdat de SRC-ZF apothekers 
inschrijft in het register voor ziekenhuisapothekers wanneer de opleiding volledig is afgerond. Het besluit daarover 
kan rond de jaarwisseling in een ander kalenderjaar plaatsvinden dan de registratiedatum.  
 
6.   De herregistratie (en hernieuwde inschrijving) van ziekenhuisapothekers     
In 2021 werden 81 ziekenhuisapothekers geherregistreerd, waarvan twee onder voorwaarden voor een periode van 
twee jaar. Van één ziekenhuisapotheker werd de herregistratie verlengd, na voldaan te hebben aan de 
voorwaarden. 
Eén ziekenhuisapotheker voldeed niet aan de voorwaarden en er vonden twee uitschrijvingen uit het register van 
ziekenhuisapothekers plaats op eigen verzoek. Het BIG-register is hiervan op de hoogte gesteld. 
Zie onder punt 10 voor de gevolgen van de COVID-19 uitbraak voor de herregistratie. 
 
7. Bezwaar en beroep, zienswijzen       
De Regeling Specialismen Farmacie, die op 23 april 2015 van kracht is geworden, voorziet in de mogelijkheid een 
zienswijze naar voren te brengen alvorens een definitief besluit aangaande de erkenning als opleidingsinstelling of 
de (her)inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers wordt genomen door de SRC-ZF. Vervolgens kan 
bezwaar worden ingediend op het definitieve besluit van de SRC-ZF. De SRC-ZF draagt dit bezwaar vervolgens 
over aan de Adviescommissie voor advies. 



In 2021 maakten tweeopleidingsinstellingen gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 
Eén zienswijzeverzoek was gericht tegen het voorgenomen besluit van de SRC-ZF om geen erkenning te verlenen 
aan een bepaalde combinatie van een instelling met een externe apotheek. Naar aanleiding van de nieuwe 
informatie tijdens het zienswijzegesprek, besloot de SRC-ZF om alsnog een erkenning onder voorwaarden te 
verlenen voor twee jaar, een en ander conform regelgeving in Besluit Opleidingseisen. 
Het tweede zienswijzeverzoek was gericht tegen het voorgenomen besluit van de SRC-ZF om een deelerkenning 
onder voorwaarden te verlenen voor twee jaar. Het zienswijzegesprek en vervolgens het definitieve besluit van de 
SRC-ZF zal in 2022 plaatsvinden.  
Naar aanleiding van een zienswijzegesprek inzake de erkenning van een opleidingsinstelling in december 2020, 
nam de SRC-ZF in 2021 een besluit. De opleidingsinstelling reageerde schriftelijk op de aan de erkenning gestelde 
voorwaarden met een aantal vragen en opmerkingen en verzocht de brief in verband met de bezwaartermijnen als 
bezwaar op te vatten. De instelling besloot echter na contact het bezwaar aan te houden totdat de SRC-ZF haar 
reactie had besproken en hierover had besloten. Na het definitieve besluit van de SRC-ZF zette de 
opleidingsinstelling het bezwaar niet door. 
 
Daarnaast vond op verzoek van een apotheker een zienswijzegesprek plaats over de door de SRC-ZF gestelde 
voorwaarden aan een hernieuwde inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers (na uitschrijving uit dit 
register in 2017).  Na het zienswijzegesprek handhaafde de SRC-ZF haar (voorgenomen) besluit. Dit heeft niet 
geleid tot een bezwaarprocedure. 
Tot slot maakte in 2021 een AIOS bezwaar tegen het oordeel van zijn opleiders dat hij ongeschikt zou zijn om de 

opleiding tot ziekenhuisapotheker voort te zetten na het eerste jaar. Conform de daartoe opgestelde regelgeving 
stelde de SRC-ZF een onderzoek in of de procedures juist waren gevolgd en hield daartoe verschillende 
zienswijzegesprekken. De SRC concludeerde dat de doorlopen procedures onvoldoende waren om weloverwogen 
tot het oordeel van de opleiders te komen en besloot dat de AIOS zijn opleiding in een andere opleidingsinstelling 
kon vervolgen.  
 
8. Het opstellen van Uitvoeringsreglementen    
De SRC-ZF heeft tot onder andere tot taak het opstellen van uitvoeringsreglementen, die nodig zijn om de Besluiten 
en Regelingen van het Centraal College goed te kunnen handhaven. Tevens wordt de SRC-ZF conform de Regeling 
Specialismen Farmacie door het Centraal College geconsulteerd in het besluitvormingsproces met betrekking tot 
nieuwe Besluiten die de ziekenhuisfarmacie betreffen.  
 
In het kader van de jaarlijkse evaluatie en de implementatie van het nieuwe Landelijk opleidingsplan ELOZ IV per  
september 2021,heeft de SRC-ZF al haar uitvoeringsreglementen geëvalueerd en waar nodig/ wenselijk herzien, 
afgekondigd en gepubliceerd. Negen daarvan zijn voor instemming aan het Centraal College voorgelegd. 
De volgende uitvoeringsreglementen zijn gewijzigd: 

o Registratie en herregistratie ziekenhuisfarmacie 
o Voorschriften voor visitatie, Visitatiecommissie en erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen, 

waaraan toegevoegd: addendum digitale visitatie 
o Addendum digitale visitatie bij voorschriften voor visitatie 
o Eisen aan opleiders, mede-opleiders en opleidingsteam 
o Beoordeling onderzoeks- en onderwijsklimaat en innovatief karakter opleidingsinstellingen 
o Individualiseren van de opleiding ziekenhuisfarmacie  
o Addendum individualisering van de opleiding 
o Beoordeling differentiatie 
o Fusie en splitsing opleidingsinstellingen 
o Publicatie Erkenningen, opleidingscapaciteit en differentiaties 
o Protocol Opstellen (of wijzigen) van uitvoeringsreglementen SRC-Ziekenhuisfarmacie 
o Protocol gegevensverstrekking t.b.v. de doorstroomfinanciering (beschikbaarheidbijdrage) 

 
Van een aantal uitvoeringsreglementen zijn twee versies vastgesteld: één voor ELOZ III en één voor ELOZ IV. 
Voor het uitvoeringsreglement registratie en herregistratie, dat is opgesteld op basis van het nieuwe Besluit 
Registratie en herregistratie specialismen farmacie van het Centraal College, heeft afstemming plaatsgevonden met 
de SRC kamer Openbare Farmacie (SRC-OF) met betrekking tot de regels rondom gelijkgestelde werkzaamheden. 
Het addendum individualisering van de opleiding ziekenhuisfarmacie betreft uitvoeringsregels specifiek voor 
openbaar apothekers, werkzaam in een poliklinische apotheek, die de opleiding tot ziekenhuisapotheker willen 
volgen.  
In december heeft overleg plaatsgevonden met de SRC-OF en het Centraal College over een aanpassing van de 
Governance Code. Definitieve besluitvorming zal in 2022 plaatsvinden. De SRC-ZF heeft het voorstel besproken en 
heeft advies hierover uitgebracht aan de SRC-OF.. 
 
Consultaties  
In 2021 heeft de SRC-ZF naar aanleiding van formele consultatierondes het Centraal College geadviseerd over het 
nieuwe Landelijk opleidingsplan ELOZ IV en de daarvoor geldende Overgangsregeling. 
Daarnaast heeft de SRC een voorstel bij het Centraal College ingediend voor aanpassing van de geschillenregeling 
in het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie, teneinde een procedurele tekortkoming op te lossen. Het 



Centraal College heeft dit voorstel overgenomen. Voor een volgende herziening van het Besluit opleidingseisen is 
de SRC-ZF in 2021 gestart met het verzamelen van verbeterpunten, waarvan zij er in 2021 al enkele bij het College 
voor discussie heeft aangekaart. 
In 2021 heeft de CVDA (Commissie van Deskundigen voor Accreditatie) de SRC-ZF geconsulteerd over haar 
gewijzigde Accreditatieregeling. 

  

9. Tarieven     
In 2021 zijn de tarieven voor inschrijving in het opleidingsregister en inschrijving of herinschrijving in het register van 
ziekenhuisapothekers en voor erkenningsaanvragen van opleidingsinstellingen niet gewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar. In 2021 stelde de SRC-ZF met de KNMP een sluitende begroting op voor 2022.  
 
 
10. Overige activiteiten (beleid en kwaliteit) 
 
ELOZ IV en Reconcept 
Met ingang van september 2021 is het nieuwe landelijk opleidingsplan ELOZ IV voor de ziekenhuisfarmacie van 
kracht, vastgesteld door het Centraal College. Tegelijkertijd heeft de NVZA het nieuwe e-portfolio Reconcept in 
gebruik genomen voor alle AIOS en opleidingsteams. Dit portfolio is aangepast op ELOZ IV en betekent een grote 
vermindering van de bureaucratie. De SRC-ZF heeft haar uitvoeringsreglementen en formulieren aangepast naar 
ELOZ IV, hetgeen in sommige gevallen leidt tot twee versies, totdat ELOZ III is uitgefaseerd, zoals voor de 
erkenning van instellingsdifferentiaties. In andere gevallen, zoals jaar evaluaties en persoonlijke opleidingsplannen, 
kwamen formulieren volledig te vervallen, omdat de betreffende informatie in de dossiers Reconcept kan worden 
ingezien door de SRC-ZF. De SRC-ZF stelde een aangepaste werkwijze op en communiceerde deze o.a. door 
middel van een FAQ-lijst. 
De implementatie van ELOZ IV had tevens consequenties voor de visitatie: 
 
Visitatie 
In 2021 heeft de SRC-ZF op voorstel van haar Visitatiecommissie het format visitatierapport herzien. Aanleiding 
waren o.a. de invoering van ELOZ IV, waaronder de uitvraag van zgn. EPA’s, wijzigingen in de 
uitvoeringsreglementen, de introductie van een samenvatting voor de instellingen, ontvangen feedback vanuit 
instellingen na visitatie en efficiencydoelstellingen. Ook het dagprogramma werd aangepast, o.a. omdat nu met 
toestemming gebruik gemaakt kan worden van verslaggeving van de verticale opleidingsvisitatie door de RGS. 
Tevens paste de SRC-ZF de interne documenten aan, zoals het visitatiedraaiboek. 
In 2021 maakte de Visitatiecommissie gebruik van een extern notulist, wat leidde tot een kwaliteitsverbetering. 
 
Zelfevaluatie 
Naar aanleiding van de door de SRC-ZF in 2020 gehouden enquête over haar eigen functioneren onder AIOS, 
opleiders en “jonge klaren”, heeft de SRC-ZF in 2021 verdere stappen gezet ter verbetering van kwaliteit en 
efficiency. Naast de hierboven genoemde verbeterslagen in de visitatieprocedures, zorgde de SRC-ZF voor een 
betere benaderbaarheid door meer persoonlijk contact, minder papierwerk en meer digitalisering en hield zij 
presentaties bij diverse gelegenheden (w.o. Teach the Teacher training, Opleidersvergadering NVZA). 
 
COVID-19/ Corona-crisis 
Ten tijde van de eerste Corona-golf heeft de Minister voor Medische Zorg aangegeven de herregistratieverplichting 
van beroepsbeoefenaren in het kader van de wet BIG te willen opschorten om zodoende zorgverleners maximaal 
inzetbaar te houden voor de bestrijding van de Corona-crisis. In nauwe afstemming met andere beroepsgroepen en 
VWS, heeft een werkgroep van voorzitters en secretarissen van Centraal College, SRC-OF en SRC-ZF een 
concrete aanpak voor de farmaceutische specialismen opgesteld, die neerkomt op een verlenging van de 
herregistratieperiode van 6 maanden om te voldoen aan de eisen voor werkervaring en deskundigheidsbevordering.  
De maatregel is in 2021 gedurende het jaar regelmatig door de SRC en het College geëvalueerd, waarbij is besloten 
dat verdere versoepeling van de regels niet nodig was. 
 
Daarnaast heeft de SRC-ZF regelmatig gemonitord of er door de Corona-crisis (al dan niet in combinatie met de 
implementatie van ELOZ IV) problemen ontstonden met de voortgang en afronding van de opleiding, zodat 
passende maatregelen konden worden getroffen, op verzoek van en in overleg met de Opleidingsdirecteur van de 
NVZA. De SRC-ZF bewaakt op verzoek van de NZa in hoeverre opleidingen ten gevolge van de Corona-crisis 
dien(d)en te worden verlengd. 
 
Beschikbaarheidbijdrage   
In augustus 2021 heeft de SRC-ZF ten behoeve van de doorstroombepaling een vragenlijst en overzicht van 
gegevens uit het opleidingsregister aan de opleidingsinstellingen gestuurd. 
In november 2021 heeft de SRC-ZF de gewenste berekeningen ten behoeve van de doorstroombepaling 2022 aan 
de NZa verstrekt. In april zijn de definitieve doorstroomcijfers over 2020 aan de NZa verstrekt ten behoeve van de 
afrekening. 
 
Gegevensverstrekking  



Naast genoemde gegevensverstrekking aan de NZa ten behoeve van het vaststellen van de 
beschikbaarheidsbijdragen, heeft de SRC-ZF maandelijks gegevens met betrekking tot de instroom en uitstroom uit 
het opleidingsregister en met betrekking tot geregistreerde specialisten verstrekt aan het Capaciteitsorgaan. 
Mutaties in het register van ziekenhuisapothekers (in- en uitschrijvingen) werden ten behoeve van het BIG-register 
aan het CIBG doorgegeven.  
Tevens vonden er weer periodieke bestandsvergelijkingen plaats tussen de KNMP/SRC-ZF. 
Aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) verstrekte de SRC-ZF gegevens uit het 
opleidingsregister.  
 
 
Overzicht per 31 december     
Aantal 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

AIOS gestart met opleiding 1 27 35 35 28 27 31 29 29 28 26 24 22 

AIOS per 31 december 2 129 130 124 118 115 115 110 103 101 96 96 101 

Erkende opleidingsplaatsen        
per 31 december 

188 187 182 165 154 145 137 127 123 113 113 111 5 

Opleidingsinstellingen                
per 31 december 

37 37 36 37 37 37 40 40 40 41 41 41 

Visitaties 10 3 9 8 10 6 6 6 10 6 10 6 11 11 12 9 

Inschrijvingen in register            
(per datum in jaar) 3 

26 26 27 25 26 24 19 29 23 25 23 33 

 
1  kan afwijkend zijn van aantal goedgekeurde opleidingsplaatsen in betreffend jaar 
2  inclusief zapiko's in onderzoekstijd en inclusief kandidaten gereed maar nog geen aanvraag registratie gedaan 
3  kan afwijkend zijn van aantal goedgekeurde registratieaanvragen in betreffend jaar 
4  waarvan twee tijdelijke 
5   waarvan één tijdelijke 
6   waarvan één verkorte visitatie 

 
Vastgesteld door de SRC-ZF op 1 februari 2022.                                                                                                                                                                                                                  


