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Erkenning

Aan de formele erkenning van de 
opleiders van apothekers zijn 
enkele voorwaarden verbonden:
• de apotheker is ingeschreven in 
het big-register;
• de apotheker is ten minste drie 
jaar ingeschreven in het specia-
listenregister openbaar apothe-
kers;
• de apotheker werkt ten minste 
24 uur per week in de openbare 
opleidingsapotheek;
• de apotheker heeft de opleiding 
Apotheker Opleider met goed 
gevolg volbracht, waardoor hij 
voldoet aan het profiel waarin 
didactische, persoonsgebonden 
en vakinhoudelijke competenties 
zijn uitgewerkt.

Niet iedere openbare apotheek is 
geschikt als opleidingsapotheek. De 
Specialisten Registratie Commissie 
Openbare Farmacie (src-of)*  
erkent opleidingsapotheken aan de 
hand van de opleidingseisen. Zo mag 
een apotheker in opleiding niet als 
gevestigd apotheker werkzaam zijn 
omdat het volgen van deze opleiding 
en de verantwoordelijkheid van het 
gevestigd apothekerschap niet te 
combineren zijn.
Daarnaast is goede begeleiding door 
de opleider onontbeerlijk. Die moet 
dan ook zelf de Opleiding tot Apothe
ker Opleider (apop) hebben gevolgd. 
De src-of beoordeelt of er voldoen
de begeleiding is op de werkplek en 
hanteert daarbij het criterium uit het 
Besluit opleidingseisen. 
De opleider en de apotheker in  
opleiding dienen ten minste 24 uur 
per week in dezelfde apotheek werk
zaam te zijn. 

Competenties
Doel van de opleiding is basisapothe
kers op te leiden tot specialisten die 
wat ze leerden in hun masteroplei
ding in de eerstelijnszorg kunnen 
toepassen. 
Het gaat dus om kennis en vaardig
heden gericht op de individuele  

Start kwaliteitsvisitaties
Opleidingsapotheken openbare farmacie gevisiteerd

patiëntenzorg. De openbaar apothe
ker specialist kent de voorkeuren van 
de patiënt, weet daarmee rekening te 
houden en kan zo nodig gemotiveerd 
afwijken van richtlijnen. 
In de vervolgopleiding worden deze 
vaardigheden geleerd en getoetst 
doordat apothekers in opleiding  
kenmerkende professionele activitei
ten, zogenoemde epa’s, moeten  
uitvoeren, en daarop feedback  
krijgen. Zo’n epa is bijvoorbeeld het 
begeleiden van patiënten bij de eerste 
uitgifte, maar ook het voeren van een 
functioneringsgesprek met een  
medewerker of het voorbereiden van 
een fto.
In de opleiding is aandacht voor de 
zogenoemde canmeds, Canadian 
Medical Education Directives for 
Specialists. De daarvan afgeleide 
competenties voor medisch specialis
ten zijn communicatie, professionali
teit, maatschappelijk handelen, sa
menwerking, organisatie, kennis en 
wetenschap. Voor apothekers komt 
daar farmaceutisch handelen bij.

Visitaties
Of daadwerkelijk sprake is van een 
goed opleidingsklimaat blijkt pas als 
de opleiding van start gaat en opleider 
en apotheker in opleiding samen aan 

de slag zijn. De src-of roept een 
visitatiecommissie in het leven, en 
begint met ongeveer 25 visitaties van 
opleidingsapotheken per jaar, geselec
teerd middels objectieve criteria.
Twee visitatoren bezoeken (aange
kondigd) de apotheek. Zij onderzoe
ken het opleidingsklimaat middels 
interviews met opleider, apotheker in 
opleiding, apotheekteam en artsen 
met wie wordt samengewerkt. Waar 
nodig doet de commissie suggesties 
om het klimaat te verbeteren.  ■

Voor meer informatie: s.coppes@knmp.nl.

*De Specialisten Registratie Commissie Open-

bare Farmacie (src-of) houdt toezicht op de 

opleiding en op het specialistenregister en doet 

dit onafhankelijk van de knmp.

Auteur Saskia Coppes, secretaris src-of

Het grootste deel van de vervolgopleiding tot openbaar 
apotheker vindt sinds 2012 plaats in de praktijk. Een 
goede opleidingsplek is van essentieel belang voor het 
slagen van de opleiding. Daarom start de Specialisten 
Registratie Commissie Openbare Farmacie halverwege 
dit jaar met visitaties van opleidingsapotheken. 
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