
Protocol 
Gegevensverstrekking ten behoeve van de doorstroomfinanciering 
(beschikbaarheidbijdrage) 
 
 
1.  De gegevens zoals door de SRC-ZF vastgelegd in het opleidingsregister vormen conform de 

daartoe opgestelde regelgeving van VWS en uitvoeringsregelingen van de NZa de basis voor 
het bepalen van de financiering van de zgn. doorstroom van de opleiding tot 
ziekenhuisapotheker. In een overeenkomst tussen de NZa en de KNMP worden de 
voorwaarden van de gegevensverstrekking jaarlijks vastgelegd. Over de wijze van levering 
kunnen daarnaast tijdelijk aanvullende afspraken worden gemaakt. 

2.  Peildatum voor het berekenen van de doorstroom ten behoeve van de bevoorschotting is  
 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Relevante gegevens met betrekking 

tot de opleidingsplannen dienen tijdig bij de SRC-ZF te zijn ingediend en door de SRC-ZF te zijn 
goedgekeurd. 

3.  De SRC-ZF stuurt jaarlijks twee maanden voor de laatste vergadering van de SRC-ZF voor 31 
oktober aan elke opleidingsinstelling een overzicht van de gegevens waarop de berekening 
van de doorstroom in het komende subsidiejaar zal worden gebaseerd, met het verzoek om 
de  ontbrekende gegevens conform de individuele opleidingsplannen aan te vullen. 

4.  Aanvullingen en verzoeken om wijzigingen hierop dienen tijdig, i.e. twee weken voor de 
laatste vergadering van de SRC-ZF die plaatsvindt voor 31 oktober, gemotiveerd aan de SRC-
ZF te worden voorgelegd. Het besluit van de SRC-ZF is bepalend voor de gegevens zoals 
vastgelegd in het opleidingsregister op 31 oktober en daarmee voor de vaststelling van de 
doorstroom. 

5.  Relevante gegevens zijn (wijzigingen in) gegevens betreffende het subsidiejaar met betrekking 
tot: uitstroomdatum, deeltijdfactor, verdeling tussen opleiding en onderzoek wanneer sprake 
is van het zapiko-model, verdeling tussen opleidingsinstellingen wanneer sprake is van  
doorstroom, tussentijdse onderbreking van de opleiding. 
Eventuele (verdiepings)stages in een andere opleidingsinstelling zijn niet van invloed op de 
doorstroomfinanciering en hoeven dus ook niet in het overzicht vermeld te worden.  
Hiervoor gelden de richtlijnen van de NZa, d.w.z. dat de betrokken instellingen zelf moeten 
zorgdragen voor onderlinge facturatie. De NZa kan deze factuur opvragen als bewijs dat de 
beschikbaarheidbijdrage is ingezet voor de opleiding tot specialist. 
In geval van doorstroom van AIOS naar andere opleidingsinstellingen dienen de opgaven van 
de onderlinge verdeling in het overzicht en in de individuele opleidingsplannen op elkaar te 
zijn afgestemd. 

6.  De gecontroleerde en eventueel aangevulde of gecorrigeerde gegevens dienen conform de 
opgave op het formulier resp. in de begeleidende brief van de SRC-ZF te worden ondertekend 
en aan de SRC-ZF te worden geretourneerd. 

7.  Nieuwe instroom in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar dient tevens bij de SRC-ZF 
aangemeld en door de SRC-ZF goedgekeurd te zijn voor 31 oktober. Dat wil zeggen dat ook 
de aanmelding van de geplande instroom in november en december uiterlijk in de laatste 
vergadering van de SRC-ZF voor 31 oktober moet zijn goedgekeurd om met de 
bevoorschotting te kunnen worden meegenomen. Het is wel mogelijk om het opleidingsplan 
van de AIOS die in november of december instroomt later bij de SRC-ZF in te dienen en te 
laten goedkeuren, mits uiterlijk voor 31 december. Tussen 31 oktober en 31 december 
ingediende en goedgekeurde aanmeldingen zullen pas bij de afrekening van het subsidiejaar 
worden gefinancierd. 

8.  Op wijzigingen die worden doorgegeven na 31 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar geldt 
het mutatiebeleid van de NZa.  



9.  De SRC-ZF verstrekt geen gegevens ten behoeve van de afrekening na afloop van het 
subsidiejaar aan de opleidingsinstellingen, anders dan op verzoek de bevestiging dat een AIOS 
subsidiabel d.w.z. niet boventallig wordt opgeleid.  

 
 
Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks door de SRC-ZF geëvalueerd. 
 
Specialisten Registratie Commissie (SRC), kamer Ziekenhuisfarmacie 
Juli/september 2013, maart 2015, december 2018, januari 2019, 8 juli 2021, 6 oktober 2022 

  



Toelichting bij Protocol Gegevensverstrekking ten behoeve van de 
doorstroomfinanciering 
(beschikbaarheidbijdrage) 
 
Uitleg m.b.t. Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage, het accountantsprotocol van de NZa en de 
afspraken tussen KNMP en NZa over de gegevensverstrekking door de Specialisten Registratie 
Commissie Ziekenhuisfarmacie m.b.t. de doorstroom van AIOS 
 
 
In het kort 
Medische vervolgopleidingen worden bekostigd met een beschikbaarheidbijdrage die de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verstrekt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg 
(Wmg). Opleidingsinstellingen vragen subsidie, in de vorm van een beschikbaarheidbijdrage, aan bij 
de NZa. De NZa beoordeelt de aanvragen. De NZa raadpleegt de gegevens van de SRC-ZF voor de 
eigen controle van een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage. 
Hiertoe dienen alle kandidaten voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker die dit jaar instromen (en 
waarvoor financiering is toegewezen aan de opleidingsinstelling), voor 31 oktober te zijn 
aangemeld bij de Specialisten Registratie Commissie Ziekenhuisfarmacie (SRC-ZF) (en door de 
Commissie goedgekeurd). Dit geldt dus ook voor opleidingen die starten tussen 1 november en 31 
december van het lopende jaar.  Van deze nog te starten opleidingen moeten uiterlijk 31 december 
de gegevens van de AIOS bekend zijn en de aanmelding door de SRC-ZF zijn goedgekeurd. 
Bovendien dient van alle ziekenhuisapothekers in opleiding (AIOS) die (een deel van) het komende 
jaar in opleiding zullen zijn, een aantal gegevens bij de SRC-ZF bekend te zijn, te weten: 
• Bij samenwerkingsverbanden dient bij de SRC-ZF per AIOS Ziekenhuisfarmacie de verdeling 

over de diverse opleidingsinstellingen bekend te zijn (opleidingsregister). 
• Na het eerste jaar worden aantoonbaar minimaal 12 maanden van de opleiding gevolgd in 

één of meer andere opleidingsinstellingen, waarbij in elke doorstroominstelling de 
opleidingsduur minimaal 6 maanden bedraagt. 

• Bij opleidingen volgens het zapiko-model dient de verdeling over opleiding en onderzoek 
bekend (en door de SRC-ZF goedgekeurd) te zijn. 

• In geval van andere voor de financiering relevante wijzingen dienen deze wijzigingen ook 
bekend (en goedgekeurd) te zijn, bijvoorbeeld een part time factor vanaf een bepaalde 
datum, of een wijziging in de uitstroomdatum in het komende jaar door bijvoorbeeld 
uitloop van de opleiding. 

Zie verder onder ‘Toezichthoudende rol SRC-ZF’. 
 
De gegevens van de SRC-ZF kunnen door de NZa worden gebruikt om te controleren of het totaal 
aantal FTE van alle AIOS dat door alle instellingen is doorgegeven als subsidiabel, overeenkomt met 
het totaal aantal FTE dat de SRC-ZF heeft doorgegeven. Hiertoe geeft de SRC-ZF aan de NZa alleen 
de instelling door waar de AIOS zijn opleiding start en dus geen doorstroombewegingen. Daarnaast 
kan de NZa de gegevens van de SRC-ZF raadplegen voor de eigen controle van een aanvraag tot 
vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage. De gegevens in het opleidingsregister van de SRC-ZF 
zijn op dat moment leidend voor de NZa. Derhalve is het van belang dat alle bewegingen tussen 
opleidingsinstellingen, wijzigingen in arbeidscontracten m.b.t. deeltijdfactor etc. bij de SRC-ZF 
bekend te zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de opleidingsinstellingen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Uitgebreide toelichting 
De (bevoorschotting van de) beschikbaarheidbijdrage voor het komende jaar wordt verleend na 
controle van de gegevens van de registratiecommissie, voor de ziekenhuisfarmacie de Specialisten 
Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie, met peildatum 31 oktober van het lopende jaar. 



In het bijzonder gaat het om de door de registratiecommissie goedgekeurde opleidingsschema's 
(verdeling van FTE AIOS over opleidingsinstellingen) die uiterlijk 31 oktober van het jaar 
voorafgaand aan het subsidiejaar juist en volledig zijn ingediend. 
Dit betekent ook, dat alle kandidaten voor de opleiding tot ziekenhuisapotheker die instromen in 
het lopende jaar (en waarvoor financiering is toegewezen aan de opleidingsinstelling), voor 31 
oktober van het lopende jaar volgens de daartoe geldende procedure moeten zijn aangemeld bij de 
Specialisten Registratie Commissie Ziekenhuisfarmacie (SRC-ZF) (en door de Commissie 
goedgekeurd). Dit geldt dus ook voor opleidingen die starten tussen 1 november en 31 december 
van het lopende jaar. 
Niet tijdig aangemelde instroom wordt niet gefinancierd voor het komende opleidingsjaar. 
Bovendien dient van alle ziekenhuisapothekers in opleiding die (een deel van) het komende jaar in 
opleiding zullen zijn, een aantal gegevens bij de SRC-ZF bekend te zijn. Deze staan hieronder 
genoemd onder Toezichthoudende rol SRC-ZF. 
 
Verstrekken gegevens aan de toezichthouder 
De SRC-ZF verstrekt aan de NZa aantallen doorstroom-FTE per opleidingsinstelling in een 
opleidingsjaar. 
 
Met ingang van doorstroomjaar 2018 heeft er een wijziging plaatsgevonden ten opzichte van 
voorgaande jaren in de rapportage van de SRC-ZF aan de NZa: 
De NZa gebruikt vanaf 2018 de gegevens van de SRC-ZF alleen nog als eigen controlemiddel voor de 
aanvragen voor vaststelling van de subsidietoekenning (i.e. beschikbaarheidbijdrage) aan een 
instelling. De SRC-ZF vermeldt vanaf 2018 in haar opgave aan de NZa de aantallen FTE 
doorstromende AIOS onder de instroominstelling van de betreffende AIOS. Dit wil zeggen dat in de 
overzichten die de SRC-ZF gedurende de gehele opleiding aanlevert bij de NZa de AIOS wordt 
toegerekend aan de instelling waar de AIOS is ingestroomd.  
N.B.: De NZa baseert de toe te kennen subsidie op de aanvragen van de instellingen. Bij de 
vaststelling dient een accountantsproduct aangeleverd te worden indien er meer dan € 125.000 is 
verleend. Bij de SRC-ZF controleert de accountant van de instelling of de instelling een erkende 
opleidingsinstelling is in het subsidiejaar.  
 
Er zijn verschillende administratieve manieren waarop instellingen omgaan met uitwisseling van 
AIOS. Instellingen zijn vrij in de keuze hierin. Soms blijft de AIOS met een 
detacheringsovereenkomst op de loonlijst staan van de instroominstelling, soms komt de 
doorgestroomde AIOS op de loonlijst van de doorstroominstelling te staan. 
Als een AIOS via detachering of een vergelijkbare constructie doorstroomt van instelling A naar 
instelling B en op de loonlijst van instelling A blijft staan, vraagt instelling A de 
beschikbaarheidbijdrage aan. De accountant van instelling A controleert of het opgegeven aantal 
FTE in de aanvraag van de beschikbaarheidbijdrage overeenkomt met het aantal FTE in de 
personeels- en salarisadministratie van instelling A. De accountant verifieert bij de SRC-ZF of de 
AIOS subsidiabel zijn.  
In dit geval komt de feitelijke situatie overeen met de gegevens die de SRC-ZF aanlevert bij de NZa.  
 
Als instelling A ervoor zou kiezen dat de AIOS tijdens de doorstroomperiode verhuist naar de 
loonlijst van instelling B, zal instelling B hem meenemen in de aanvraag voor de 
beschikbaarheidbijdrage en niet instelling A. Instelling B ontvangt in dit geval de 
beschikbaarheidbijdrage aangezien de AIOS bij instelling B op de loonlijst staat. De accountant van 
instelling B controleert of het opgegeven aantal FTE in de aanvraag van de beschikbaarheidbijdrage 
overeenkomt met het aantal FTE in de personeels- en salarisadministratie van instelling B. De 
accountant verifieert bij de SRC-ZF of de AIOS subsidiabel zijn. 
In dit geval ontstaat er een verschil tussen de werkelijke situatie en de gegevens die de SRC-ZF 
aanlevert aan de NZa. Dit heeft echter geen gevolgen voor de financiering. 



 
De bovenstaande werkwijze is volgens de afspraak met de NZa dat de SRC-ZF aan de NZa alleen de 
instelling doorgeeft waar de AIOS zijn opleiding start en dus geen doorstroombewegingen 
vermeldt. De gegevens van de SRC-ZF worden door de NZa alleen gebruikt bij de vaststelling, om te 
controleren of het totaal aantal FTE van alle AIOS dat door alle instellingen is doorgegeven als 
subsidiabel overeenkomt met het totaal aantal FTE dat de SRC-ZF heeft doorgegeven. Daarnaast 
raadpleegt de NZa de gegevens van de SRC-ZF, indien nodig, voor de eigen controle van een 
aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage (zie ook artikel 9.5 van de Beleidsregel). 
De gegevens in het opleidingsregister van de SRC-ZF zijn op dat moment leidend voor de NZa. 
 
Verschil doorstroom en stage 
In dit kader wil de SRC-ZF wijzen op het verschil tussen doorstroom en stage. In de 
ziekenhuisfarmacie wordt verplicht in minimaal twee instellingen opgeleid, waarbij sprake is van 
doorstroom als de AIOS tijdelijk in een andere erkende opleidingsinstelling wordt opgeleid. Bij stage 
is er sprake van een korte verdieping in een andere instelling onder volledige verantwoordelijkheid 
van de oorspronkelijke opleider/instelling. 
Per AIOS is één opleider gedurende de gehele opleiding eindverantwoordelijk. Zowel bij 
doorstroom als stage blijft de opleider aangesteld in de instroominstelling dan ook 
eindverantwoordelijke.  
 
Toezichthoudende rol SRC-ZF 
Vanuit haar toezichthoudende rol vraagt de SRC-ZF de verdeling van de AIOS over de instellingen 
op, zodat zij, aan de hand van de individuele opleidingsplannen, zicht heeft op waar de AIOS de 
leerdoelen moeten behalen. Gelet op paragraaf D1 lid 1 en 2 van het Besluit Opleidingseisen 
Ziekenhuisfarmacie (BOzf) kan een instelling immers een onderdeel missen dat in een andere 
instelling gevolgd moet worden. Er is dan (bij erkenningen die onder het vigerende BOzf vallen) 
sprake van een deelerkenning. 
In concreto betekent dit dat op de genoemde peildatum de volgende gegevens bekend moeten 
zijn: 

 In geval van opleiden in meer instellingen wil de SRC-ZF per AIOS Ziekenhuisfarmacie de 
verdeling over de diverse opleidingsinstellingen weten, bijvoorbeeld 3 maanden in 
instelling A en 9 maanden in instelling B (doorstroom respectievelijk 0,25 en 0,75). 
Uiteraard dienen de doorstroomcijfers van de verschillende instellingen niet met elkaar in 
tegenstrijd te zijn. 

 Er moet aantoonbaar voldaan worden aan B.5.3 in het BOzf, dat na het eerste jaar 
minimaal 12 maanden van de opleiding worden gevolgd in één of meer andere 
opleidingsinstellingen, waarbij in elke doorstroominstelling de opleidingsduur minimaal 6 
maanden bedraagt. 

 Bij stages 'verhuist' de subsidie niet mee naar de andere instelling. Externe stages dienen in 
het doorstroomschema dan ook niet te worden vermeld. 

 Bij opleidingen volgens het zapiko-model dient de verdeling over opleiding en onderzoek 
bekend (en door de SRC-ZF goedgekeurd) te zijn, bijvoorbeeld 3 maanden onderzoek en 9 
maanden opleiding (doorstroom respectievelijk 0,25 en 0,75) of, indien de verwachte 
uitstroomdatum in het komende jaar ligt, bijvoorbeeld tot 1 juli respectievelijk  3 maanden 
en 3 maanden (0,25 en 0,25). 

 In geval van andere voor de financiering relevante wijzingen, dienen deze wijzigingen ook 
bekend (en goedgekeurd) te zijn, bijvoorbeeld een part time factor vanaf een bepaalde 
datum, of een wijziging in de uitstroomdatum in het komende jaar door bijvoorbeeld 
uitloop van de opleiding. 

 
  



Accountantsprotocol van de NZa 
In het Accountantsprotocol van de NZa is opgenomen dat de accountant van de opleidingsinstelling 
controleert of het gerealiseerd aantal FTE dat de instelling in het aanvraagformulier opgeeft 
overeenkomt met de loonadministratie van de zorgaanbieder. De accountant hoeft niet meer vast 
te stellen bij de SRC-ZF of het aantal berekende uren van AIOS overeenkomt met het aantal FTE in 
het opleidingsregister, maar alleen of de opleidingsplaats van een AIOS subsidiabel is. 
Dat betekent dat de SRC-ZF geen overzichten uit het opleidingsregister aan  
zorgaanbieders/accountants meer verstrekt ten behoeve van de eindafrekening, maar alleen 
bevestigt of een AIOS ziekenhuisfarmacie 'subsidiabel' (i.e. niet boventallig) is. 
 
Zie ook: www.nza.nl 


