Ruud van der Hoeven van de registratiecommissie is positief gestemd

Herregistratie ‘goed te doen’
voor ziekenhuisapothekers
De ziekenhuisfarmacie is al lang een wettelijk erkend specialisme
met de beschermde titel ‘ziekenhuisapotheker’. Volgens voorzitter
Ruud van der Hoeven van de kamer Ziekenhuisfarmacie binnen de
Specialisten Registratie Commissie (src) levert herregistratie in
het big-register vrijwel nooit problemen op.
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Wanneer begon de herregistratie
voor ziekenhuisapothekers?
Het specialisme ziekenhuisfarmacie is in
1999 formeel erkend. Voorafgaand aan de
publieksrechtelijke status was er al tientallen
jaren een privaatrechtelijk register. Het
huidige specialistenregister voor ziekenhuisapothekers is in 2002 ingesteld op grond
van de Wet big en de toenmalige Regeling
Specialisten Pharmacie. Een jaar daarna
werd de eerste Herregistratieregeling Ziekenhuisfarmacie vastgesteld, zodat iedereen in
2007 zijn eerste herregistratie in orde moest
hebben.
De Specialisten Registratie Commissie (src)
is belast met de uitvoering van de Herregistratieregeling Ziekenhuisfarmacie. De nieuwe herregistratieregeling Ziekenhuisfarmacie

‘Alleen incidenteel haalt iemand het niet’
Herregistratie van ziekenhuisapothekers levert eigenlijk nooit een probleem
op. Volgens voorzitter Ruud van der Hoeven van de kamer Ziekenhuis
apothekers bij de Specialisten Registratie Commissie (src): “Ik heb nog
nooit van iemand een klacht gehoord dat het bijvoorbeeld te veel werk zou
zijn. Het is echt goed te doen.”
Eigenlijk haalt vrijwel iedereen de herregistratie moeiteloos, zegt Van der
Hoeven uit ervaring: “Het is echt heel incidenteel als iemand het niet haalt.
En dat komt dan ook nog altijd vanwege heel bijzondere en onverwachte
omstandigheden, zoals een ziekenhuisapotheker die langdurig ziek wordt of
door een zwangerschap.”

is in mei van dit jaar gepubliceerd. De src
heeft tegelijkertijd het bijbehorende uitvoeringsreglement gepubliceerd.
De belangrijkste taken van de src zijn:
• uitvoeren van besluiten van het Centraal
College en opstellen van uitvoerings
reglementen daarvoor;
• registreren en herregistreren van specia
listen;
• verlenen van erkenning voor opleiders en
opleidersinstellingen;
• toezicht houden op opleiders en op
leidingsinstellingen.
Het Centraal College is belast met het besluit
tot de instelling van een specialistenregister.
Dit college stelt regels op en formuleert eisen
die worden gesteld aan specialisten en aan de
erkenning van opleidingsinstellingen om te
mogen opleiden tot specialist. Deze besluiten
worden pas van kracht na instemming van
de minister van vws, omdat het beroep van
ziekenhuisapotheker, en het voeren van deze
titel binnen de farmacie, het enige farmaceutische beroep is dat door vws is erkend als
specialisme.
Wat zijn de belangrijkste eisen voor
herregistratie van ziekenhuis
apothekers?
Een ziekenhuisapotheker moet in de
vijf voorafgaande jaren onafgebroken zijn
ingeschreven in het register van ziekenhuis
apothekers. Hij moet ook gemiddeld mini-
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maal zestien uur per week in de ziekenhuisfarmacie hebben gewerkt. Bovendien moet
hij in de vijf voorafgaande jaren ten minste
tweehonderd uur aan deskundigheids
bevordering hebben gedaan, met andere
woorden: nascholing. Die nascholing dient
geaccrediteerd te zijn door de Commissie
van Deskundigen van de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuisapothekers
(nvza).
Hoe weet je als ziekenhuisapotheker
wat er van je wordt verwacht?

Hoeveel werk is het voor de ziekenhuisapotheker?
Van der Hoeven: “De ziekenhuisapotheker
moet natuurlijk die tweehonderd uur na
scholing doen. Het bijhouden daarvan valt
heel erg mee. Het gaat allemaal digitaal met
pe-online. In de nascholingsagenda kun je
een cursus kiezen die je geschikt lijkt. Als je
aan individuele deskundigheidsbevordering
hebt gedaan, zoals het schrijven van een
peer reviewed artikel, kun je dat voorleggen
aan een commissie van deskundigen die met
de src is verbonden en dat beoordeelt.
De stukken die daarvoor nodig zijn, kun je
via pe-online makkelijk uploaden.”

BESLUITEN
VAN CENTRAAL
COLLEGE ZIJN
PAS VAN
KRACHT NA
INSTEMMING
VAN VWS
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“Iedereen die serieus met zijn vak bezig is,
doet voortdurend aan nascholing”, vertelt
voorzitter Ruud van der Hoeven van de src,
kamer Ziekenhuisfarmacie. “Hij kent de
norm en raadpleegt regelmatig pe-online om
te zien of hij in een bepaald jaar ongeveer
aan de veertig uur zit.”
Drie maanden voor de datum van herregistratie laat de src via pe-online aan de
ziekenhuisapotheker weten dat de termijn
aan het verstrijken is en dat hij de herregistratie kan aanvragen. Na indiening van die
aanvraag controleert de src of aan alle voorwaarden is voldaan en neemt een besluit.
De ziekenhuisapotheker ontvangt daarna het
bewijs van herinschrijving. Voor de inschrij-

ving in het register is een bedrag verschuldigd
van € 100 per jaar.

Is de src tevreden over hoe de herregi
stratie van ziekenhuisapothekers gaat?
Van der Hoeven: “We hebben na de eerste
herregistratie in 2007 eigenlijk geen
problemen gehad. Het ziet er goed uit. Die
zestien uur werken als ziekenhuisapotheker
en die tweehonderd uur nascholing met de
daaraan verbonden punten zijn ook in over
eenstemming met andere specialismen.” ■

“IEDEREEN DIE
SERIEUS MET ZIJN
VAK BEZIG IS, DOET
VOORTDUREND
AAN NASCHOLING”,
ZEGT RUUD VAN
DER HOEVEN.

