Jaarverslag over 2016 van de NIA WerkGroep Herregistratie Wet BIG
De werkgroep bestond in 2016 uit 5 leden: Rob Bussink (Novo Nordisk); Jos van der Lubbe (Pharming); Frederiek
Swart (Novartis); Florentine Nieuwmeyer (Astellas) en Hetty Prins (l.a.advies)

Ter voorbereiding op de eerste herregistratieronde voor apothekers die ingeschreven zijn in de Wet
BIG zijn er op 17 en 22 maart door de Werkgroep 2 (identieke) trainingssessies gehouden met als
doel om NIA-leden handvatten te bieden om de indiening van hun BIG herregistratieaanvraag, zo
goed mogelijk voor te bereiden. Tijdens deze bijeenkomsten werd allereerst het Beleidsdocument
Beoordelingskader herregistratie BIG-register -en met name de daarbij behorende bijlage die
specifiek betrekking heeft op de herregistratie van apothekers- met de deelnemers doorgenomen
door Juridisch adviseur van de KNMP Jurriane Rendering. Daarna namen werkgroepleden Florentine
Nieuwmeyer en Frederiek Swart de deelnemers stap voor stap mee door de formulieren die voor de
herregistratieaanvraag moeten worden ingevuld. Tot slot werden er een aantal door de deelnemers
aangedragen casussen besproken. In totaal hebben ruim 90 NIA-leden de bijeenkomsten bezocht.
In oktober 2016 is er ter voorbereiding op de definitieve aanvraag een reminder gestuurd naar de
leden met links naar relevante documenten die op de NIA website stonden. De Werkgroep had
hiervoor o.a. het document ‘Relevante werkervaring voor BIG Herregistratie’ opgesteld dat door de
leden gebruikt kon worden om hun werkervaring die meetelt voor BIG-herregistratie in samen te
vatten. Dit document is ter informatie voorafgaand aan het herregistratietraject met het CIBG (het
overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet BIG) besproken en
toegelicht. Tijdens de periode waarin de herregistratie-aanvraag moest worden ingediend en
aanvullende bewijsstukken moesten worden verstrekt hebben enkele Werkgroepleden op verzoek
van het NIA bestuurssecretariaat hulp geboden aan diverse NIA-leden bij het indienen van hun
aanvragen. Opvallend was het zeer hoge aantal aanvragers dat geconfronteerd werd met het verzoek
daadwerkelijk alle bewijsstukken aan te leveren. Dit terwijl de indruk gewekt was dat dit uitsluitend
nodig zou zijn op basis van een steekproef.
In november heeft het NIA-bestuur een enquête gehouden onder de leden over de BIGherregistratie. De respondenten op deze enquête waardeerden de communicatie van de Werkgroep
BIG-herregistratie met gemiddeld een 4,2 op een schaal van 1 tot 5.
In november is Werkgroeplid Rob Bussink op verzoek van het bestuur namens de NIA toegetreden
tot de KNMP commissie die het CIBG adviseert over de herregistratie van apothekers in het BIGregister.
De Werkgroep blijft de ontwikkelingen rond de BIG-herregistratie ook 2017 volgen. Na deze eerste
grote herregistratieronde in 2016 zullen de apothekers die na 1 januari 2012 hun apothekerstitel
hebben verkregen worden geconfronteerd met de 5-jaarlijkse BIG-herregistratie en wellicht een
beroep doen op de NIA om ze daarin bij te staan.

