big-register ook open voor apothekers met ‘productgerelateerd werk’

Beoordelingskader helpt
apotheker bij herregistratie
Apothekers kunnen nu zelf toetsen of hun werkzaamheden meetellen
voor de periodieke registratie in het big-register. Het big-register stelde
hiervoor in overleg met de knmp een beoordelingskader op. Apothekers
die op 1 januari 2012 stonden ingeschreven moeten voor 1 januari 2017
hun herregistratie rond hebben.
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“Apothekers die werk doen dat niet meetelt voor herregistratie in het big-register, moeten geen onnodige moeite
doen om geregistreerd te blijven. Willen ze weer aan het
werk in de individuele gezondheidszorg, dan kunnen ze
alsnog scholing volgen, een toets afleggen en een zogeheten
Periodiek Registratie Certificaat (prc) halen. Daarmee
kunnen ze opnieuw in het big-register worden ingeschreven”, zegt Carina Furnée, expert in registratie van beroepsprofessionals bij het big-register.
Alle apothekers die een big-registratie nodig hebben om
hun werk te mogen doen en/of de titel apotheker willen
blijven gebruiken, moeten voor 1 januari 2017 hun herregistratie rond hebben. De enige eis die hiervoor geldt is
dat ze in de vijf jaar voor deze datum minimaal 2080 uur
werkzaam zijn geweest in de individuele gezondheidszorg
of werkzaamheden hebben gedaan rondom het product
geneesmiddel, met een maximale onderbreking van twee
jaar.
Dat productgerelateerd werk ook meetelt voor herregistratie, is uniek voor apothekers. Voorwaarde is wel dat
deze werkzaamheden behoren tot het deskundigheids
gebied van de apotheker en op gelijkwaardig niveau worden uitgevoerd.

Beoordelingskader
Het cibg, de organisatie die het big-register voert, heeft
in overleg met de knmp een beoordelingskader opgesteld

Wie nu wordt uitgeschreven,
kan later een Periodiek
Registratie Certificaat halen

waarin deze werkzaamheden zijn gedefinieerd. Inmiddels
is dit gepubliceerd op de site van het big-register. Apothekers kunnen hiermee toetsen of ze zonder aanvullende
voorwaarden kunnen herregistreren. Dit beroepsspecifieke
beoordelingskader is een bijlage bij het algemene beoordelingskader voor big-beroepen.
Maar wat zijn productgerelateerde werkzaamheden? “Onder deze noemer valt veel”, zegt Jurriane Rendering, jurist
bij de knmp. Zij voerde namens de knmp overleg met het
cibg over het beoordelingskader. “Na een jarenlange discussie met ons heeft de minister van vws erkend dat ook
productgerelateerde werkzaamheden mogen meetellen voor
herregistratie in het big-register. Hieronder vallen niet
alleen de werkzaamheden van de industrieapotheker, maar
ook die van apothekers die bij het Zorginstituut Nederland
– voorheen cvz – of zorgverzekeraars werken. Of bij Lareb
of de knmp.”
“We kunnen niet alle apothekers binnen de boot houden.
Bijvoorbeeld apothekers die werken als journalist, dat behoort niet specifiek tot het deskundigheidsgebied van de
apotheker. We zijn bezig een soort beslisboom te maken
waarmee apothekers snel kunnen zien of hun werk voldoet.”
Ook apothekers die net zijn afgestudeerd moeten in de gaten houden dat ze in de eerste vijf jaar genoeg uren werken
om te mogen herregistreren, benadrukt Furnée.

Toetsing
Doet een apotheker ander werk dan vereist voor de bigherregistratie, dan vervalt zijn inschrijving in het bigregister. “Die apotheker mag zichzelf dan ‘apotheker, niet
praktiserend’ noemen”, zegt Rendering.
Om weer ingeschreven te kunnen worden, moet de apotheker een toets afleggen, en zo nodig scholing volgen, om aan
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Dat productgerelateerd werk
meetelt voor herregistratie,
is uniek voor apothekers

Apothekers, behalve ziekenhuisapothekers, hoeven geen nascholing te
volgen om in het big-register te blijven. Alleen werkervaring telt.

te tonen dat wordt voldaan aan de op dat moment geldende universitaire eindtermen. Daarmee kan hij een prc
halen, dat is twee jaar geldig. Apothekers moeten binnen
die termijn herregistratie aanvragen.
“Die termijn is gekozen omdat de kennis na twee jaar
niet meer als up-to-date kan worden aangemerkt”, zegt
Furnée. Dit geldt dus ook voor apothekers die pas hun
diploma hebben gehaald, ook zij moeten zich binnen twee
jaar melden bij het cibg. Alle apothekers die ooit in dit
register stonden op terechte gronden – Nederlands diploma, erkend buitenlands diploma of een verklaring voor
vakbekwaamheid – komen voor toetsing in aanmerking,
zegt Furnée. “Feitelijk is dit actualisering van het diploma.
De apotheker wordt getoetst of hij voldoet aan de dan geldende kenniseisen. Het is niet zo, zoals mensen wel eens
denken, dat de hele opleiding dan over moet. Dat zou kapitaalvernietiging zijn.”
De inhoud van die toetsing is inmiddels rondgekomen,
zegt Hans van Son, general manager pao Farmacie. “Eind
2013 heeft het ministerie van vws de universiteiten Groningen en Utrecht benaderd om een traject van scholing en
toetsing voor de big-herregistratie te ontwikkelen. Omdat
beide universiteiten in het pao Farmacie-bestuur zijn vertegenwoordigd werd pao Farmacie gevraagd dit project te
coördineren. Besloten werd om een traject van zelfstudie,
gevolgd door een toets, aan te bieden.”

Specialisme
Apothekers, behalve ziekenhuisapothekers, hoeven geen
nascholing te volgen om in het big-register te blijven. Alleen
de werkervaring telt dus. “Hierover is vaak verwarring bij
apothekers”, zegt Furnée. “De knmp heeft het specialisme
openbare farmacie met bijbehorende nascholingseisen sterk
gepromoot naar de apothekers. Maar pas als dit specialisme
wettelijke erkenning heeft gekregen, geldt dat voor bigregistratie ook voldoen aan nascholingseisen vereist is.”
Dat is het geval bij ziekenhuisapothekers, die zijn wettelijk
erkend als specialist. Voldoen ziekenhuisapothekers aan de
nascholingseisen van het specialisme en hebben zij gemiddeld zestien uur per week als specialist gewerkt, dan worden
ze na vijf jaar opnieuw in het big-register geregistreerd.
De knmp heeft een aanvraag ingediend bij vws voor erkenning van het specialisme openbare farmacie, laat Saskia
Coppes, secretaris van de Specialisten Registratie Commissie openbare farmacie weten.

Toets prc: meerkeuzevragen
pao farmacie heeft eind 2014 een website gereed
waarop staat wat apothekers aan boeken en richtlijnen
moeten bestuderen. Vervolgens kunnen ze een toets
maken van zeventig meerkeuzevragen over patiëntenen productzorg, ongeveer 60% kennisvragen en 40%
inzichtvragen.
Halen ze deze toets, dan krijgen ze een Periodiek
Registratie Certificaat (prc) en kunnen ze weer voor vijf
jaar worden ingeschreven in het big-register. Lukt dat
niet, dan kunnen apothekers de toets overdoen, tot ze
een voldoende scoren. Deelname kost € 765, exclusief
btw. De eerste toets vindt plaats op 25 mei 2015.
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“De toets (zie kader) wordt in 2015 twee keer aangeboden,
in 2016 drie keer. We verwachten dat mei 2015 de eerste
apothekers de toets kunnen gaan maken. Voor januari 2017
moeten ze geherregistreerd zijn. Getoetst wordt op beheersing van basiskennis. Praktisch betekent dit dat toetsing
op het gemeenschappelijk deel in die basiskennis oftewel
het niveau dat een student heeft aan het eind van het eerst
masterjaar. Meer informatie komt eind dit jaar op onze
website.”
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Een apotheker die ook werkt
als drogist, mag het drogistenwerk niet meetellen
De industrieapothekers zijn vooralsnog niet bezig met een
specialisme, zeggen Jos van der Lubbe en Rob Bussink,
beiden lid van de commissie die zich binnen de Nederlandse Vereniging van Industrieapothekers (nia) bezighoudt
met herregistratie. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat

Wet: voorwaarden herregistratie
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Alleen werkzaamheden die liggen op het deskundig
heidsgebied van de apotheker en die op het juiste ni
veau worden uitgevoerd, tellen mee voor herregistratie
in het big-register. Dit gebied wordt beschreven in arti
kel 23 van de Wet big:
‘‘Tot het gebied van deskundigheid van de apotheker
worden gerekend het bereiden van geneesmiddelen,
het bewaren van geneesmiddelen onder de daar
voor volgens de stand van de wetenschap geschikte
omstandigheden, het ter hand stellen […], het geven
van advies aan de patiënten aan wie genees
middelen ter hand worden gesteld over het gebruik
daarvan, het bewaken van het gebruik van de aan
patiënten ter hand gestelde geneesmiddelen.”
Het beroep van apothekers verschilt van de overige ar
tikel 3 Wet big-beroepen: het apothekersdiploma geeft
toegang tot twee verschillende vormen van beroeps
uitoefening, werkzaamheden in de individuele gezond
heidszorg en productgerichte werkzaamheden. Daar
door kunnen ook werkzaamheden ‘buiten de apotheek’
meetellen voor de periodieke registratie in het big-re
gister. Bijvoorbeeld het geven van advies aan andere
apothekers over de bereiding van geneesmiddelen, het
uitvoeren van kwaliteitscontroles en het beoordelen van
geneesmiddelen.
Een apotheker die (ook) werkt als drogist, en niet-ur
geneesmiddelen aflevert, mag zijn drogistenwerk
zaamheden niet meetellen. Deze werkzaamheden lig
gen niet op het niveau van de apotheker.
Docenten die werken bij de universitaire opleiding far
macie mogen de werkervaring meetellen en dan alleen
die onderwijsuren die betrekking hebben op het cen
trale vakgebied farmacie. Deze uren zijn gelijkgesteld
met de uren die een apotheker bijvoorbeeld in een apo
theek werkt.

dit gaat gebeuren, zeggen ze. “Uit een enquête die we in
2013 hielden onder 450 industrieapothekers, bleek dat het
merendeel big-herregistratie belangrijk vond en er minder
behoefte aan heeft als specialist te worden aangemerkt.”
Titelbehoud is belangrijk voor industrieapothekers. “Als er
‘niet praktiserend’ achter je naam als apotheker zou staan,

Eisen specialisme strenger
Heeft een specialisme wettelijke erkenning gekregen,
dan geldt dat de Specialisten Registratie Commissie
(src) de inhoudelijke eisen voor herregistratie kan
bepalen. Nascholing is daarvan een onderdeel. Het
big-register toetst de minimale werkervaringseis van
2080 uur in vijf jaar. De src stelt hogere eisen: twee
keer zoveel uren werkervaring en een bepaald aantal
studiepunten voor scholing. Omdat deze eisen hoger
zijn, voert de src de inhoudelijke toetsing van de werk
ervaring uit.

wekt dat bevreemding bij collega’s in binnen- en buitenland. Maar ook als je een patiëntvraag schriftelijk beantwoordt en ondertekent met ‘apotheker niet-praktiserend’
komt dat mogelijk minder goed over. Het doet afbreuk aan
je status als apotheker.”
big-registratie is ook belangrijk voor industrie-apothekers die willen overstappen naar een ziekenhuisapotheek,
zeggen Van der Lubbe en Bussink. “Ziekenhuisapotheken
bereiden steeds vaker op industrieel niveau, zodat ook daar
voor industrie-apothekers met gmp-kennis, veel werk ligt.”
Herregistratie loopt voor industrieapothekers via dezelfde
route als de andere apothekers. Ze moeten minimaal 2080
uren per vijf jaar werkzaamheden hebben uitgevoerd op het
gebied van individuele gezondheidszorg of productgerichte
werkzaamheden die vallen binnen het deskundigheidsgebied van de apotheker.
“Wat wij aanmerken als relevante werkzaamheden hebben
we doorgegeven aan Jurriane Rendering die dit namens
de knmp meenam in het conceptbeoordelingskader voor
de apothekers. Bijvoorbeeld het opstellen van educatief
materiaal voor patiënten of werkzaamheden rond farmaco
vigilantie binnen de industrie.”

Docenten aan universitaire
opleidingen farmacie mogen
onderwijsuren meetellen

