Werkgeversverklaringen of het Periodiek Registratie Certificaat

big-herregistratie nadert:

zorg voor de juiste papieren
Elke big-geregistreerde apotheker die de afgelopen vijf jaar minimaal
2080 uur aan werkzaamheden verrichtte die behoren tot het deskundigheidsterrein van een apotheker, kan komend jaar zijn big-herregistratie
zonder aanvullende eisen aanvragen. Apothekers moeten dit wel kunnen
aantonen. Wie hier niet aan voldoet, kan – met een aanzienlijke knmpledenkorting – een toets maken.
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Is magnesiumstearaat in een tablet nu het smeermiddel of
het glijmiddel? En methylcellulose het bindmiddel? Na wat
speurwerk in het vertrouwde Recepteerkunde kwam ik tot de
conclusie dat antwoord c juist is: magnesiumstearaat is het
smeermiddel, colloïdaal siliciumdioxide het stromingsmid
del en methylcellulose het bindmiddel.
Ik slaag er – helaas – niet in om de voorbeeldvragen op de
website van paofarmacie een, twee, drie te beantwoorden.
Vooral mijn productkennis lijkt grotendeels weggezakt in
de dertien jaar na mijn afstuderen. Ik zal de recepteer
kundebijbel weer moeten induiken, wil ik komend jaar
slagen voor de big-herregistratietoets en het Periodiek
Registratie Certificaat behalen. Dat is het papiertje dat ik
nodig heb om mijn apothekerstitel te mogen blijven voeren
na 1 januari 2017.
Met slechts 1632 uur die ik in de afgelopen vijf jaar nog
als openbaar apotheker werkte, voldoe ik niet aan de werk
eis van 2080 uur die nodig is om de herregistratie in het
big-register aan te vragen. Mijn huidige werkzaamheden
als vakredacteur bij het Pharmaceutisch Weekblad tellen na
melijk niet mee, vertelde knmp-jurist Jurriane Rendering
mij. Bovendien werk ik al tweeënhalf jaar niet meer in de
apotheek en voor de werkeis mogen de werkzaamheden
niet langer dan twee jaar onderbroken zijn.
Ik zal dus moeten bewijzen dat mijn kennisniveau overeen

VOORAL MIJN PRODUCTKENNIS
LIJKT WEGGEZAKT IN DE DERTIEN JAAR NA MIJN AFSTUDEREN

komt met dat van een eerstejaars masterstudent farmacie.
Dat is het uitgangspunt voor de toets die paofarmacie in
opdracht van de Universiteiten van Utrecht en Groningen
in 2016 twee keer zal afnemen. De eerste staat gepland op
maandag 23 mei, de tweede op 7 november.

Opfrissen
Ook apotheker Marnix Westein wil zijn titel behouden
en hoopt een voldoende te scoren voor de zeventig meer
keuzevragen. Want ook zijn werkzaamheden hebben geen
betrekking op de individuele patiëntenzorg of het product.
Hij werkt sinds 2003 bij de knmp en sinds 2011 als pro
jectleider deskundigheidsbevordering. Samen met Jurriane
Rendering heeft hij het dossier herregistratie onder zijn
hoede.
Hij wil niet wachten met het opfrissen van de leerstof tot
de informatie-ochtenden, die paofarmacie en knmp voor
afgaand aan de toets houden op maandag 11 april en
19 september. Westein: “Ik kan me niet een aantal weken
vrijmaken om voor de toets te studeren, dat zal ik toch
naast mijn fulltime baan moeten doen. Ik raad iedereen aan
voor wie dat ook geldt, om op tijd te beginnen.”
De leerdoelen met de bijbehorende literatuur heeft hij
daarom al geprint vanaf de website www.paofarmacie
bigherregistratie.nl. Met collega-apothekers van het
knmp-bureau die hetzelfde traject ingaan, wil hij een stu
dieklasje oprichten om samen te leren. “Als iedereen het
deel voorbereidt waarvan hij of zij het meeste kennis heeft,
dan maakt dat het leren makkelijker.”
Westein raadt alle apothekers die dat nog niet gedaan heb
ben aan om na te gaan of hun werkzaamheden behoren
tot het deskundigheidsgebied van een apotheker. Daarvoor
heeft de knmp samen met het cibg, het uitvoeringsorgaan
van het ministerie van vws dat het big-register voert, eind
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ZWANGERSCHAPSVERLOF TELT
GEWOON MEE VOOR WERKEIS
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VAN 2080 UUR IN VIJF JAAR

IS MAGNESIUMSTEARAAT IN EEN TABLET NU HET SMEERMIDDEL OF HET

vorig jaar het beoordelingskader opgesteld en gepubliceerd
op de website van het big-register.
Wie daaraan niet voldoet, maar toch de titel ‘apotheker’ wil
behouden, adviseert general manager en apotheker Hans
van Son van paofarmacie zich op tijd op te geven voor de
toets (zie tabel). “Want vol is vol.”
Verheugd voegt hij daaraan toe dat een samenwerking met
de knmp ertoe heeft geleid dat knmp-leden € 500 minder
hoeven te betalen voor deelname dan niet-leden (€ 325
versus € 825 exclusief btw). “Maar de knmp verstrekt deze
korting maximaal twee keer. Wie beide keren zakt, moet
voor een derde poging wel het volle pond betalen.”
Van Son zelf ziet af van de toets. “Ik laat óf mijn apothe
kerstitel varen óf zet er ‘niet-praktiserend’ achter.”

Bewijsmateriaal
Elke big-geregistreerde apotheker krijgt een half jaar voor
dat de registratie verloopt bericht van het cibg. Dat is voor
alle apothekers die op 1 januari 2012 stonden ingeschre
ven, zes maanden voor 1 januari 2017. Voor apothekers die
na 1 januari 2012 hun diploma behaalden, geldt dat zij vijf
jaar na hun diplomadatum opnieuw moeten registreren.
Apothekers die voldoen aan de eisen, zoals zij die in die
vijf jaar minimaal acht uur per week in een openbare apo
theek werkten, kunnen dan hun herregistratie aanvragen.
Wie dat doet, tekent samen met een eventuele werkgever
dat hij of zij voldoet aan de werkeis. Het cibg gaat daarop
steekproefsgewijs controleren. “Zorg er dus voor dat je
bewijsmateriaal verzamelt”, waarschuwt Rendering. “Heb
je op meer dan één plek gewerkt, dan heb je verschillende
werkgeversverklaringen nodig.”

Op de KNMP-website komt begin 2016 een beslisboom waarin het
beoordelingskader inzichtelijk is gemaakt. Daarmee kunnen apothekers
checken of zij aan de eisen voldoen. Wie dan toch twijfelt of zijn of haar
werkzaamheden voldoen voor de BIG-herregistratie, kan contact opnemen
met Jurriane Rendering (J.A.Rendering@knmp.nl) of het CIBG (www.cibg.
nl/contact).

Toets in voor- en najaar van 2016
informatieochtenden
datum

locatie en tijd

uiterste inschrijfdatum

11 april

9.30-12u Aristo Utrecht

1 maart 2016

19 september

9.30-12u Aristo Utrecht

1 augustus 2016

toets
datum

locatie en tijd

uiterste inschrijfdatum

23 mei

14-16.30u Aristo Utrecht

13 april 2016

7 november

14-16.30u Aristo Utrecht

26 september 2016

INSCHRIJVEN KAN VIA DE WEBSITE WWW.PAOFARMACIEBIGHERREGISTRATIE.NL.
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GLIJMIDDEL? EN METHYLCELLULOSE HET BINDMIDDEL?

Een vraag die Rendering nu regelmatig krijgt, is of een
zwangerschapsverlof meetelt, of de periode waarin iemand
langdurig ziek was. Een zwangerschapsverlof telt gewoon
mee, maar een ziekteperiode niet wanneer die langer duurt
dan zes keer de gemiddelde arbeidsduur per week op jaar
basis. Die uren moeten van het totaal aan contractuele
uren worden afgetrokken.
De Vereniging voor Nederlandse Industrie-Apothekers
(nia) organiseert samen met Rendering in het eerste
kwartaal van 2016 een bijeenkomst om de verschillende
werkzaamheden tegen het licht van het beoordelingskader
te houden, omdat dé industrie-apotheker niet bestaat.
“Binnen deze diverse groep is het niet altijd eenvoudig te
beoordelen wie wel of wie niet voldoet aan de criteria.
Iemand met een uitsluitend commerciële functie of
managementfunctie voldoet daar mogelijk niet aan, maar
een qualified person met duidelijke apothekergerelateerde
werkzaamheden wel”, legt zij uit.
Ook bij de apothekers van de sectie bo3 (beleid, onderwijs,
onderzoek en overheid) schuift Rendering graag nog eens
aan om opheldering te geven voor wie eraan twijfelt te vol
doen aan de werkeis.
Dat geldt niet meer voor mij. Mijn goede voornemen voor
2016: een voldoende scoren voor de toets.

