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toetsing en erkenning

De Specialisten Registratie Commissie 
Openbare Farmacie (src-of) toetst aan 
de hand van het besluit opleidingseisen 
of een apotheker in opleiding kan en 
of opleider en opleidingsapotheek 
erkend kunnen worden. De kwaliteit 
van de opleiding hangt samen met de 
kwaliteit van de opleidingsapotheek 
en het opleidingsklimaat. In 2014 is 
de src-of gestart met visitaties van 
opleidingsapotheken.
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Specialisten Registratie Commissie Openbare Farmacie:

‘Gevestigd apotheker
moet specialist zijn’

“Een gevestigd apotheker moet specialist zijn”, zegt scheidend voorzitter 
Carin van Zantvoort van de Specialisten Registratie Commissie Openbare 
Farmacie stellig. “Wij voeren het beleid van het Centraal College uit. 
De verantwoordelijkheden van een gevestigd apotheker zijn niet te 
combineren voor een apotheker in opleiding tot openbaar apotheker.”

Sinds 2012 is de vervolgopleiding tot open-
baar apotheker specialist vernieuwd. De 
herziene opleiding vindt nu grotendeels in de 
praktijk van een opleidingsapotheek plaats. 
Van Zantvoort legt uit: “Meer dan vroeger 
wordt inzet van een apotheker-opleider 
(apop) en apotheker-in-opleiding (apios) 
verwacht. Samenwerking en begeleiding zijn 
hierbij sleutelwoorden.”

In de praktijk
“Apothekers worden nu echt in de praktijk 
opgeleid tot openbaar apotheker specialist. 
Dat zorgt ervoor dat ze na hun registratie be-
wezen bekwaam zijn als het gaat om patiënt-
gerichte zorg, samenwerking met andere 
eerstelijns zorgaanbieders en het toepassen 
van medicatiebewaking en -beoordeling.”

“De apotheker in opleiding ervaart de farma-
ceutische kant van zijn vak, maar ziet en 
ervaart ook de verantwoordelijkheden van 
een gevestigd apotheker. Beide zijn essentieel 
voor onze toekomstige apothekers.”

Regelgeving 
Het Centraal College heeft al eind 2011 
besloten dat het gevestigd apothekerschap  
en het in opleiding zijn niet samengaan.  
Dit is vastgelegd in het besluit opleidings-
eisen openbare farmacie. 
De Specialisten Registratie Commissie 
Openbare Farmacie (src-of) toetst aan de 
hand van de opleidingseisen of een apotheker 
toegelaten kan worden tot de opleiding. Als 
de apotheker gevestigd apotheker is, wordt 
hij niet toegelaten tot de opleiding. Ook de 
Nederlandse Apotheeknorm (nan) is duide-
lijk: een gevestigd apotheker is een openbaar 
apotheker specialist en dus niet nog in oplei-
ding hiertoe. 

Niet nieuw
Van Zantvoort sluit af: “Het vraagstuk ‘wel 
of geen specialist’ is niet nieuw. In de hele 
specialistische zorg is het de normaalste zaak 
van de wereld dat je verantwoordelijkheid 
alleen kunt dragen als je als specialist geregi-
streerd staat. Dit mag dus ook logisch veron-
dersteld worden voor de openbaar apotheker 
specialist. Het is een kwestie van beleid vast-
stellen en er uitvoering aan geven. Daar wens 
ik mijn opvolger veel succes bij.”   
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