Aan:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Amersfoort, vrijdag 16 februari 2018

Betreft: Internetconsultatie Actualisering Wet BIG

Geachte heer/mevrouw,
Graag stellen wij ons als Vereniging eerst even aan u voor.
De Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers (NIA) is een zelfstandige beroepsvereniging, opgericht
in 1955. De NIA behartigt de belangen van apothekers die werkzaam zijn in de farmaceutische industrie in
de breedste zin des woords. Onze vereniging heeft op dit moment ruim 500 leden.
De NIA streeft het bereiken van haar doelen na door:
• Het leveren van een bijdrage aan het kennisniveau van industrie-apothekers door het organiseren van
voordrachten, symposia en bedrijfsbezoeken in de volle breedte van het werkterrein van de industriële
farmacie.
• Het onderhouden van relaties met andere (inter)nationale organisaties op het terrein van de
(industriële) farmacie en farmaceutische opleidingen.
• Het bevorderen van opleidingsmogelijkheden ter verkrijging van voldoende kennis en vaardigheden
voor startende industrie-apothekers en een ‘Continuous Education’ programma voor alle leden.
Via de KNMP zijn wij op de hoogte van het voornemen van uw ministerie om de eisen aan herregistratie
voor Wet BIG basisberoepen te wijzigen en de wens om het deskundigheidsgebied van de apotheker te
actualiseren en de mogelijkheid om via een internetconsultatie hierop te reageren. Wij maken van deze
mogelijkheid graag gebruik.
Hieronder treft u onze visie op een aantal voor onze beroepsgroep relevante, door u voorgestelde
wijzigingen aan.
Actualisering van het deskundigheidsgebied van de apotheker
De Vereniging van Nederlandse Industrie-apothekers (NIA) kan zich vinden in de beoogde actualisering van
het deskundigheidsgebied van de apotheker, deze kort te omschrijven in de Wet BIG en nader uit te
werken bij algemene maatregel van bestuur. Tegen de voorgestelde formulering van het
deskundigheidsgebied van de apotheker hebben wij geen bezwaar.
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De NIA stelt zich daarbij op het standpunt dat het uitgangspunt voor het deskundigheidsgebied van de
apotheker de ‘Life cycle of medicines’ dient te zijn zoals die is gedefinieerd door de International Pharmacy
Federation (FIP): ‘discovery, development, access and safe use of appropriate, cost-effective quality
medicines’. Zorg voor de patiënt is meer dan alleen patiëntenzorg. BIG-geregistreerde industrie-apothekers
zijn er onder andere verantwoordelijk voor dat elke individuele toedieningsvorm (tablet, capsule, zetpil,
oogdruppel, milliliter drank of injectie vloeistof etc.), hoe klein- of grootschalig geproduceerd dan ook,
veilig en effectief is voor iedere individuele eindgebruiker en is voorzien van de juiste gebruiksinformatie.
Wij zullen onze invloed aanwenden om in de op te stellen algemene maatregel van bestuur het
deskundigheidsgebied uit te werken zoals hierboven omschreven.
Uitbreiding van de eisen tot herregistratie
De NIA kan zich vinden in de wens om naast de bestaande werkervaringseis tevens eisen te stellen aan
deskundigheidsbevorderende activiteiten om voor herregistratie in aanmerking te komen. Het bijhouden
van kennis en nieuwe ontwikkelingen is voor apothekers die werkzaam zijn in het farmaceutisch
bedrijfsleven momenteel al onlosmakelijk verbonden met het behoud van hun deskundigheid en daarmee
het behoud van hun functie. Wij zijn van mening dat het aantal vereiste uren maximaal 100 per
herregistratieperiode dient te zijn. Naast de voor BIG-herregistratie vereiste scholing dient er ook ruimte te
zijn voor verbreding van kennis en vaardigheden en de mogelijkheid om op toekomstige ontwikkelingen
binnen de farmacie te anticiperen. Wij zullen daartoe onze invloed aanwenden bij het nader invullen van de
scholingseisen.
Ten aanzien van de lastenverzwaring die de uitbreiding van de eisen tot herregistratie met
deskundigheidsbevordering met zich zal meebrengen spreken wij bij dezen wel onze grote zorgen uit. Zoals
u ongetwijfeld bekend zal zijn heeft de flexibilisering van de arbeidsmarkt ook repercussies voor de
farmacie. Veel basisapothekers, waaronder de BIG-geregistreerde industrie-apothekers vallen, hebben
flexibele arbeidscontracten of zijn werkzaam als zzp-er. Zij hebben geen vaste werkgever die hun
scholingskosten betaalt en zullen deze zelf moeten financieren. Tevens is het voor industrie-apothekers die
in loondienst werkzaam zijn bij een vaste werkgever niet a priori een gegeven dat dergelijke
scholingskosten door de werkgever gefinancierd worden.
Het door u vermelde uurtarief is onrealistisch en het becijferde totaal per jaar eveneens. U bent bij het
vaststellen van deze bedragen wellicht uitgegaan van de honorering van verpleegkundigen of andere BIGberoepen op HBO niveau, maar voor academisch geschoolde apothekers is een uurtarief van € 45 veel te
laag. Hetzelfde geldt voor uw schatting van de kosten van deskundigheidsbevordering van € 1000 per jaar.
Bij een eis van 100 uur per 5 jaar (20 uur per jaar) zou dat neerkomen op € 50 per uur ofwel € 200 per
dagdeel. Wij kunnen u verzekeren dat dit onrealistisch is en protesteren hier met klem tegen. Onze
achterban betaalt voor cursussen bij gespecialiseerde, professionele scholingsinstituten in het algemeen
een bedrag van € 500 per dagdeel. Het kan en mag niet zo zijn dat apothekers van BIG herregistratie afzien
vanwege de daaraan verbonden hoge kosten.
Naast de financiële lastenverzwaring willen wij tevens de administratieve lasten die de uitbreiding van deze
eisen met zich zal meebrengen aankaarten. De NIA spreekt haar zorg uit m.b.t. de regeldruk die voortkomt
uit de intensieve eisen aan informatievoorziening die de eerste groep leden reeds heeft ervaren bij de
indiening van de aanvraag tot herregistratie.
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Adviestaak Zorginstituut Nederland
Wij hebben met zorg kennisgenomen van uw voornemen tot het beleggen van een adviestaak bij het
Zorginstituut Nederland bij het bij of krachtens de Wet BIG regelen van beroepen en opleidingen in de
gezondheidszorg. Het is ons bekend dat de farmacie in dit Instituut slechts zeer beperkt vertegenwoordigd
is. Wij achten dit onwenselijk en adviseren u dringend er zorg voor te dragen dat daar op korte termijn
verandering in komt. Verder baart het ons grote zorgen dat de werkzaamheden van dit Instituut zich
beperken tot wat het ‘te verzekeren basispakket’ wordt genoemd. Wij zijn van mening dat dit uitgangspunt
in het kader van de te stellen eisen aan deskundigheid van BIG-geregistreerde apothekers geen recht doet
aan de ontwikkelingen die er op het gebied van de farmacie (en de gezondheidszorg in het algemeen) zijn.
Naast onze dagelijkse werkzaamheden focussen wij ons als industrie-apothekers ook op de toekomst.
Zonder discovery en development geen access en safe use voor toekomstige generaties
geneesmiddelgebruikers.
Tot zover onze reactie op uw voorstellen. Wij wensen u veel wijsheid toe bij het afronden van de wijziging
en actualisering van de Wet BIG en hopen daaraan langs deze weg een constructieve bijdrage te hebben
kunnen leveren.
Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers
Mirena Nouwen
voorzitter
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