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Uitvoeringsreglement 
Registratie en herregistratie Ziekenhuisfarmacie 
 
 
Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie is 
gebaseerd op: 
- Regeling Specialismen Farmacie 2014; 
- Besluit Registratie en herregistratie specialismen farmacie, 2020 van het Centraal College (per 1 juli 

2021). 
 
 
Definities 
 
Accreditatie  
De door een onafhankelijke commissie afgegeven verklaring, inhoudende dat een bepaalde activiteit op het 
gebied van deskundigheidsbevordering aan de daarvoor gestelde eisen voldoet 
 
Apotheker 
De beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het register van apothekers als bedoeld in artikel 3 van de Wet 
BIG.  

Deskundigheidsbevordering 
Het geheel van activiteiten gericht op het in stand houden en vergroten van de bekwaamheid en 
deskundigheid van de ziekenhuisapotheker. 
 
Hernieuwde inschrijving (in het register) 
Inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers van een ziekenhuisapotheker, die direct voorafgaand 
aan de registratie niet was ingeschreven in het register, maar eerder wel in hetzelfde register ingeschreven is 
geweest. 
 
Herregistratie 
Inschrijving van een ziekenhuisapotheker in het register van ziekenhuisapothekers aansluitend aan de 
voorgaande periode van inschrijving in hetzelfde register. 

KNMP 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, de beroepsorganisatie van apothekers 
zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 Wet BIG. 
 
Register  
Het register van ziekenhuisapothekers zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet BIG. 

SRC(-ZF) 
Specialisten Registratie Commissie (kamer Ziekenhuisfarmacie): het orgaan, bedoeld in artikel 14 lid 2 sub e 
Wet BIG, dat o.a.  is belast met de inschrijving van specialisten in een register, 
 
Ziekenhuisapotheker 
Beroepsbeoefenaar die is ingeschreven in het register van ziekenhuisapothekers als bedoeld in artikel 14 van 
de Wet BIG. 
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Registratie van ziekenhuisapothekers 
 
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, moet schriftelijk op de 
door de SRC-ZF vastgestelde wijze, vergezeld van de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op 
de aanvraag nodig zijn, worden ingediend bij de SRC-ZF. De vastgestelde wijze en benodigde formulieren 
zijn te vinden op de website van de KNMP. Aan de aanvrager wordt een ontvangstbevestiging gezonden.  

2.  Indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van het verzoek, 
geeft de SRC-ZF 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-ZF als bedoeld in het tweede lid dan kan de SRC-
ZF 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-ZF 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 aanvullende gegevens als bedoeld in het 
tweede lid. 
Indien deze termijn door omstandigheden niet kan worden gehaald, zoals in een situatie waarin de SRC 
eerst een voorgenomen besluit afgeeft, stelt een SRC-ZF 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-ZF wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker 
medegedeeld.  

6. Een inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers vindt plaats voor een periode van vijf jaar met 
ingang van de eerste dag van een maand. 

7. De SRC-ZF geeft op basis van artikel 21 lid e van de Regeling Specialismen Farmacie een opleidingstitel 
als ziekenhuisapotheker af in de vorm van een diploma, indien de opleiding tot ziekenhuisapotheker 
met goed gevolg is voltooid. 

8. De SRC-ZF geeft in een dergelijke situatie op basis van artikel 21 lid b van de Regeling Specialismen 
Farmacie een bewijs van inschrijving in het register van ziekenhuisapothekers af in de vorm van een 
brief en een certificaat, indien de aanvrager beschikt over een recentelijk verkregen opleidingstitel als 
ziekenhuisapotheker en voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden. Indien de opleidingstitel 
niet recentelijk is verkregen, kan de SRC aanvullende eisen stellen op het gebied van werkervaring en 
deskundigheidsbevordering.  

9. Voor buitenslands gediplomeerden gelden de regels, zoals vastgelegd in het Besluit Buitenslands 
gediplomeerden van het Centraal College. 

 
 
Herregistratie van ziekenhuisapothekers 
 
Artikel 2  
1 Eens per vijf jaar moet er bij de SRC-ZF 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 en dit uitvoeringsreglement, is voldaan 

2.  Drie maanden voor de afloop van de vigerende termijn van inschrijving in het register stelt de SRC-ZF via 
het in artikel 3 lid 5 genoemde systeem de geregistreerde op de hoogte van het verstrijken van de 
termijn alsmede van de mogelijkheid een verzoek om herregistratie te doen via ditzelfde systeem, onder 
vermelding van de daarvoor geldende, door het Centraal College vastgestelde eisen. De 
ziekenhuisapotheker 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, met uitzondering van lid 8: op verzoek wordt een certificaat verstrekt. 
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4. Heeft op het moment van het verstrijken van de lopende registratieperiode de SRC-ZF op een verzoek 
tot herregistratie nog geen besluit genomen, dan wordt de inschrijving in het register verlengd tot het 
moment waarop de SRC-ZF een besluit heeft genomen. 
 
Artikel 3 

1.  Om voor herregistratie in aanmerking te komen, dient de ziekenhuisapotheker 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.  

2.  De ziekenhuisapotheker overlegt een of meer ”verklaringen werkzaamheden”, waaruit blijkt dat aan de 
gestelde eis met betrekking tot werkervaring is voldaan. Desgewenst kan de SRC-ZF tot toetsing en 
onderzoek overgaan alvorens deze verklaringen te accorderen. 

3. De SRC-ZF 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-ZF nadere informatie 
opvragen die zij voor deze beoordeling relevant acht.  
Met betrekking tot de onder artikel 6 lid 4-c bedoelde werkzaamheden waarbij het behoud van de titel 
voor het betreffende specialisme van maatschappelijk belang is, beoordeelt de SRC-ZF of deze in 
aanmerking komen als gelijkgesteld. Relevante criteria zijn bijvoorbeeld of het specialisme vereist is om 
de functie uit te oefenen, de aard van de functie (betreft het bijv. een bestuursfunctie of 
wetenschappelijke functie) en welke competenties hierin van belang zijn en of er een directe relatie is 
met de individuele gezondheidszorg (farmaceutische patiëntenzorg). 
Indien er sprake is van conform het Besluit Registratie en Herregistratie aan de ziekenhuisfarmacie 
gelijkgestelde werkzaamheden die niet voldoen aan het Beoordelingskader Apothekers dat geldt voor 
herregistratie voor het basisberoep apotheker, dan dient de ziekenhuisapotheker ook ten minste 
gemiddeld acht uur per week relevante werkzaamheden te hebben verricht zoals omschreven in het 
Beoordelingskader apothekers. Het Beoordelingskader apothekers kent namelijk een beperkte regeling 
voor gelijkgestelde werkzaamheden en de eisen aan de specialist mogen niet minder streng zijn dan die 
aan het basisberoep. Dat betekent in de praktijk dat er voor de herregistratie als ziekenhuisapotheker 
sprake moet zijn van ten minste 8 uur werkzaamheden als apotheker en 16 uur als ziekenhuisapotheker 
of daaraan gelijkgesteld (maar als die als ziekenhuisapotheker zijn behaald, dan zijn de 8 uur als 
apotheker daarmee automatisch ook al behaald). 

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 
inschrijving.  

5. Alle uren in het kader van deskundigheidsbevordering dienen verantwoord te worden aan de SRC-ZF via 
het daartoe ingestelde systeem PE-online.  

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-ZF in een dergelijke situatie besluit tot herregistratie, vindt deze 
plaats aansluitend aan de voorafgaande periode van inschrijving in het register. 

7. Conform artikel 7 en 8 van het Besluit Registratie en herregistratie, schrijft de SRC-ZF de 
ziekenhuisapotheker uit uit het register, indien niet aan de voorwaarden voor herregistratie is voldaan 
of er geen verzoek tot herregistratie is ingediend. Daarnaast kan uitschrijving uit het register volgen op 
eigen verzoek van de ziekenhuisapotheker. Het verzoek dient door middel van een brief/email te 
worden ingediend, of met behulp van het in artikel 3 lid 5 genoemde systeem als bijlage bij het indienen 
van het dossier te worden toegevoegd. 

 
 

Hernieuwde inschrijving in het register  
 
Artikel 4 
1. Wanneer een apotheker, die eerder ingeschreven is geweest in het register voor ziekenhuisapothekers, 
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weer ingeschreven wil worden in dit register, zoals genoemd in artikel 10 en 11 van het Besluit 
Registratie en herregistratie dient hij bij de SRC-ZF een daartoe strekkend verzoek in.  

2. Bij het indienen van een in het eerste lid genoemd verzoek dient tevens een opleidingsplan, dat is 
goedgekeurd door een door de SRC-ZF erkend opleider, te worden ingediend. Dit opleidingsplan dient 
gevolgd te worden onder supervisie van de opleider in een door de SRC-ZF erkende opleidingsinstelling. 

3. De opleiding kan worden gestart na schriftelijke goedkeuring van het ingediende opleidingsplan door de 
SRC-ZF. De SRC-ZF stelt daarbij de verwachte duur van de opleiding vast, evenals het aantal uren 
deskundigheidsbevordering dat de apotheker in die periode, afgezien van de overige eisen in het 
opleidingsplan, moet behalen. De goedkeuring wordt schriftelijk gegeven. De goedkeuring heeft nog 
geen gevolg voor het verzoek tot inschrijving.  

4. Als richtlijn voor de opleidingsduur en het aantal te behalen nascholingsuren 
(deskundigheidsbevordering), hanteert de SRC-ZF de volgende tabel: 

 
   

Aantal jaren niet 
gewerkt als 
ziekenhuisapotheker 

Vereist aantal jaren 
scholing onder toezicht 
opleider 

Vereist aantal te behalen uren 
deskundigheidsbevordering 2,3 

≤ 4 Individueel bepaald opleidingsplan 

4 < n ≤ 10 Individueel bepaald 
opleidingsplan, 2-4 jaar 

40 per jaar  

n >10 Individueel bepaald 
opleidingsplan, 3-4 jaar 

Mogelijk compleet reflectie-
onderwijsprogramma AIOS  

 
Bij deze tabel plaatst de SRC-ZF de volgende opmerkingen: 
 In de eerste kolom geldt het aantal jaren, voorafgaand aan de aanvraag tot hernieuwde 

inschrijving, waarin er daadwerkelijk geen werkzaamheden als ziekenhuisapotheker zijn verricht, 
ook als er in deze periode nog (deels) sprake was van een inschrijving in het register van 
ziekenhuisapothekers.  
Bij het bepalen van de lengte van het scholingsprogramma weegt de SRC-ZF mee hoeveel jaren 
werkervaring als ziekenhuisapotheker eerder zijn opgedaan gedurende de inschrijving in het 
register van ziekenhuisapothekers. 

 De tabel geldt als richtlijn om de apotheker die een hernieuwde inschrijving in het register van 
ziekenhuisapothekers overweegt een indruk te geven van de te verwachten eisen. Er zal in alle 
gevallen sprake zijn van een individueel bepaald opleidingsplan. 

 Er kan, indien dat naar het oordeel van de opleider noodzakelijk is, een aanvullende eis met 
betrekking tot het volgen van externe nascholing gesteld worden. Validatie van deze nascholing 
vindt plaats met het standaard systeem van geaccrediteerde /uren. In alle gevallen wordt de 
inhoud van de deskundigheidsbevordering individueel bepaald en door de SRC goedgekeurd. 

Na langdurige afwezigheid is het denkbaar dat delen uit het verplichte centrale reflectie-
onderwijsprogramma van de AIOS gevolgd moeten worden. Voor zover dit nog niet het geval is, zullen 
die cursussen door de CDVA gewaardeerd moeten worden willen ze in de ureneis meegenomen kunnen 
worden.  
De SRC-ZF kan als eis stellen dat het complete opleidingsprogramma gevolgd moet worden. 

5. De apotheker dient na afronding van het opleidingstraject via het daartoe ingestelde systeem een 
verzoek tot hernieuwde inschrijving in het register voor ziekenhuisapothekers in. Daaraan voegt hij als 
bijlage toe een verklaring ondertekend door de opleider, waarin de opleider vaststelt dat het door de 
SRC-ZF goedgekeurde opleidingsplan naar genoegen is uitgevoerd en waarin een schriftelijke evaluatie 
van de uitvoering van het opleidingsplan is opgenomen. Indien de apotheker met goed gevolg het 
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opleidingstraject heeft doorlopen en de bepaalde uren voor deskundigheidsbevordering heeft behaald, 
hetgeen de SRC zal toetsen aan de gegevens uit het digitale dossier, en is ingeschreven in het register 
voor apothekers als bedoeld in artikel 3 van de Wet BIG, wordt hij als ziekenhuisapotheker 
geregistreerd. Vanaf dat moment gelden de eisen en voorwaarden voor herregistratie als vermeld in de 
toepasselijke regelingen. 

 
6. Het bepaalde in artikel 1 is in het geval van een verzoek tot hernieuwde inschrijving van 

overeenkomstige toepassing. 
 
 
Hardheidsclausule 
 
Artikel 5 
In het Besluit Registratie en herregistratie van het Centraal College is een hardheidsclausule opgenomen, die 
de SRC-ZF kan toepassen, indien zij dat nodig acht. 
Indien de SRC-ZF een (her)registratie voor een kortere periode dan vijf jaar verleent, worden de eisen aan 
werkervaring en deskundigheidsbevordering naar rato aangepast. De SRC-ZF kan daarvan afwijken en 
gemotiveerd aanvullende eisen stellen. 
 
 
Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks geëvalueerd door de SRC-ZF. 
 
 
Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie, 17 mei 2016; 9 juli 2018, 30 juni 2020, 30 
maart 2021, 8 juli 2021, 30 augustus 2022 


