
Uitvoeringsreglement  
Beoordeling differentiatie 
 
Dit uitvoeringsreglement van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie 
(SRC-ZF) is gebaseerd op: 
 Regeling Specialismen Farmacie  
 ELOZ IV ( m.i.v. 1 september 2021) 
 
 
1. Achtergrond 
1.1 ELOZ IV hoofdstuk 5, vermeldt een differentiatie, geïntroduceerd in ELOZ III, als aanvulling op 

het generieke deel van de opleiding, welke wordt vormgegeven in de 2e helft van de opleiding 
(lees: 3e & 4e jaar). Dit uitvoeringsreglement is bedoeld om de procedure rond de aanmelding 
van differentiaties te regelen, alsmede de inhoudelijke toetsing door de SRC-ZF. 

 
2. Beschrijving differentiatie 
2.1 Het doel van een differentiatie is dat de AIOS zich in een deelgebied verder ontwikkelt tot 

deskundige. Het zich verder kunnen ontwikkelen op een deelgebied van de 
ziekenhuisfarmacie is een competentie die integraal deel uitmaakt van de opleiding (ELOZ IV, 
hoofdstuk 5). 

2.2 De omvang van de differentiatie is vastgesteld op 9 maanden en gelijk aan 1125 werkbare 
uren (ELOZ IV, hoofdstuk 5). Indien het registratieonderzoek deel uit maakt van de 
differentiatie, is de omvang 15 maanden en gelijk aan 1875 werkbare uren (ELOZ IV, 
hoofdstuk 5) 

2.3 Gedurende het 2e opleidingsjaar oriënteert de AIOS zich op de verschillende 
differentiatiemogelijkheden en maakt daaruit - samen met de opleider – uiterlijk aan het 
eind van het 2e jaar van de opleiding een keuze uit de door de SRC-ZF voor een 
opleidingsinstelling erkende differentiaties. 

2.4 De AIOS meldt de keuze van de differentiatie aan de SRC-ZF met vermelding van de 
opleidingsinstelling en de betrokken opleider(s). 

2.5 Voorbeelden van differentiaties worden beschreven in hoofdstuk 5 van ELOZ IV. Deze 
voorbeelden zijn bedoeld als leidraad voor de opleidingsinstelling. De aan te bieden 
differentiatie moet in praktische zin uitgewerkt zijn door de betreffende opleidingsinstelling 
zelf en vervolgens voor erkenning aan de SRC-ZF worden voorgelegd. 

2.6 De uitwerking en aanvraag kan uitsluitend in het door de SRC-ZF gepubliceerde format 
plaatsvinden om een goede beoordeling door de SRC-ZF mogelijk te maken. 

2.7 De opleidingsinstelling kan uitsluitend een erkende differentiatie aanbieden aan de AIOS. 
Dat betekent dat in de erkenningsaanvraag garanties voor de continuïteit moeten staan. 
Hiertoe dienen minimaal twee intern begeleiders (ziekenhuisapothekers) en minimaal twee 
specifiek deskundigen, werkzaam in de opleidingsinstelling, te zijn aangewezen. 
Een differentiatie moet door één opleidingsinstelling worden aangeboden. Uiteraard kan 
een stage elders deel uitmaken van een (individueel) differentiatieplan. 

2.8 Een differentiatie is gekoppeld aan een opleidingsinstelling en kan dus nooit aan een enkele 
opleider of individuele AIOS gekoppeld zijn. Ook eenmalige differentiaties zijn dus niet 
mogelijk. 

2.9 De geldigheidsduur van een differentiatie is gelijk aan de duur van de erkenning van de 
opleidingsinstelling.  

 
3. Procedure aanmelding & beoordeling differentiatie door opleidingsinstelling en AIOS 
3.1 Differentiaties dienen door de instelling schriftelijk aan de SRC-ZF voor erkenning te worden 

ingediend.  Dit geldt ook voor mutaties die plaatsvinden na de erkenning. 



3.2 Voor het aanmelden van een differentiatie biedt de opleidingsinstelling die de differentiatie wil 
gaan aanbieden, de SRC-ZF een uitgewerkte omschrijving ter beoordeling aan. 

3.3 Voorafgaand aan de erkenning van de differentiatie moet een aantal zaken duidelijk zijn. Zie 
hiervoor de Checklist differentiatie. 

3.4 Voor het aanmelden van zijn/haar individuele differentiatieplan stelt een AIOS uiterlijk aan het 
einde van het tweede jaar een uitgewerkte versie op van zijn/haar persoonlijke leerdoelen 
binnen een erkende differentiatie van een opleidingsinstelling. De SRC-ZF neemt de aanmelding 
alleen in behandeling als de AIOS het individuele differentiatieplan aanbiedt in de vorm van de 
originele erkende differentiatie, waarin zichtbaar de individuele invulling/wijzigingen zijn 
weergegeven.  

3.5 Het registratie-onderzoek kan in ELOZ IV deel uitmaken van het individuele 
differentiatieplan. 
In dat geval is voor goedkeuring van het individuele differentiatieplan het noodzakelijk dat de 
AIOS de CWZO goedkeuring van de opzet van het registratie-onderzoek bij de aanvraag 
voor de differentiatie meestuurt. Als beide in orde en getekend zijn en tijdig bij de SRC-ZF 
zijn aangeleverd, volgt goedkeuring van het individuele differentiatieplan. 

3.6 In alle gevallen beslist de SRC-ZF of en onder welke voorwaarden de aanvraag voor de 
differentiatie kan worden gehonoreerd. 

3.7 Aan het einde van het uitgevoerde individuele differentiatieplan stuurt de AIOS een 
verslag daarvan in het door de SRC-ZF vastgestelde format met de behaalde doelstellingen 
ter beoordeling naar de SRC-ZF; dit verslag wordt ondertekend door AIOS, 
opleider(s)/interne begeleiders en externe deskundige(n). Uit het verslag is duidelijk op te 
maken dat: 
 de AIOS de vastgelegde toetsingsmomenten met voldoende resultaat heeft doorlopen; 
 de gestelde leerdoelen en eindtermen behaald zijn; 
 in welke mate de differentiatie naar aanleiding van het gelopen traject nog bijstelling 

behoeft 
3.8     De Visitatiecommissie vraagt in de voorbereiding van een visitatie op welke erkende 

differentiaties door een opleidingsinstelling aangeboden worden. De differentiaties 
kunnen na een visitatie opnieuw worden erkend.  

3.9  In de overgangsperiode van ELOZ III naar ELOZ IV geldt voor reeds voor ELOZ III erkende 
instellingsdifferentiaties, dat deze door de opleidingsinstelling naar ELOZ IV dienen te 
worden omgezet uiterlijk wanneer een AIOS die conform ELOZ IV wordt opgeleid de 
betreffende differentiatie gaat volgen en daartoe een aanvraag indient. 

 
 
Dit uitvoeringsreglement wordt jaarlijks door de SRC-ZF geëvalueerd. 
 
Specialisten Registratie Commissie, kamer Ziekenhuisfarmacie,  
5 juli 2016, 4 juli 2017, 31 oktober 2017, 13 december 2017, 9 juli 2018, 5 september 2019,  
31 maart 2020, 18 mei 2021, 8 juli 2021, 30 augustus 2022 
 
 
 



Checklist differentiaties 
 
Eisen:  
1) Begeleiding 
- Interne begeleiders: minimaal 2 ziekenhuisapothekers uit de eigen opleidingsinstelling*. Dit hoeft 
niet de eindverantwoordelijke of plaatsvervangend opleider te zijn. 
- Specifiek deskundige interne begeleiders (kort genoemd specifiek deskundigen) (minimaal 2) zijn 
werkzaam in de eigen opleidingsinstelling* met aantoonbare expertise op het differentiatiegebied.  
- Externe betrokkenen moeten als overige begeleiders zijn ingevuld. Deze tellen niet mee als intern 
begeleider of specifiek deskundige. 
 
*De interne begeleider(s) en specifieke deskundige(n) dienen (aantoonbaar) verbonden te zijn aan 
de opleidingsinstelling voor minimaal 8 uur per week 
 
Zijn aanvullende eisen differentiatie noodzakelijk? De aanvullende eisen voor de differentiatie dienen 
voor alle AIOS haalbaar te zijn. Het mogen geen opleidingsinstelling specifieke eisen zijn.  
 
2) De inhoudelijke leerdoelen (Kennis/vaardigheid) dienen specifiek toegeschreven te zijn naar de 
betreffende differentiatie. Er zijn aan elk leerdoel beoordelaars toegekend.  
 
3) Programma 
Voor elke van onderstaande onderdelen is het aantal uren ingevuld 
- De projecten specifiek voor de differentiatie 
- Werk/projectbesprekingen specifiek voor de differentiatie 
- Patiënten besprekingen specifiek voor de differentiatie 
- Onderwijs specifiek voor de differentiatie 
- Cursussen/symposia/congressen specifiek voor de differentiatie 
- Literatuur specifiek voor de differentiatie 
- Refereerbijeenkomsten specifiek voor de differentiatie 
- Wetenschappelijk onderzoek binnen de differentiatie 
- Overige items specifiek voor de differentiatie  
 
4) Aantal uren voor de individuele differentiatie: 1125 uur. Indien registratieonderzoek deel uit 
maakt van het differentiatieplan: 1875 uur 
 
5) Eindproducten  
Er dienen specifieke eindproducten te zijn gedefinieerd. Indien mogelijk dient een eindproduct 
aangeboden te worden aan expertisegroepen binnen het werkterrein (bijv. TDM monografie aan 
TTF). Een wetenschappelijk artikel behoort ook tot de eindproducten, tenzij er dispensatie is 
verleend voor wetenschappelijk onderzoek .  
De eindproducten zijn specifiek toegeschreven aan de differentiatie.  
De eindproducten voor een individuele aanvraag voor een AIOS dienen specifieker te zijn 
geformuleerd dan in de instellingsaanvraag, d.w.z. dat een vertaalslag wordt gemaakt van de in de 
instellingsaanvraag meer algemeen geformuleerde eindproducten naar het individu (de AIOS). 
 
6) Bewaking, voortgang en evaluatie minimaal 1 x per 2 weken contact met begeleider. 
Er is minimaal 1 x per kwartaal contact met het begeleidingsteam.  
 
7) Handtekeningen 
Voor erkenning van een instellingsdifferentiatie dienen er ten minste 2 interne begeleiders en 2 
specifieke deskundigen voor de differentiatie gedurende de erkenningsperiode beschikbaar te zijn 
teneinde continuïteit van de differentiatie te kunnen waarborgen. Voor een individuele aanvraag  



voor een AIOS moet er ten minste 1 intern begeleider en 1 specifiek deskundige de aanvraag 
tekenen. In beide gevallen tekenen ook de opleider en/of plv. opleider als deze al niet vanuit hun 
eventuele rol als interne begeleider hebben getekend. 
 
Tot slot: 
Personele mutaties op het gebied van interne begeleiders en specifiek deskundigen worden z.s.m. 
aan de SRC-ZF schriftelijk gemeld, wanneer een AIOS de betreffende differentiatie volgt.  
 


