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De BIG herregistratie commissie zet zich in voor de belangen van de industrie-apotheker aangaande BIG
herregistratie en bestaat uit de NIA leden Rob Bussink, Jos van der Lubbe, Hetty Prins en Frederiek Swart
met intensieve samenwerking met het NIA bestuur waaronder Florentine Nieuwmeyer en Klaas Riepma.
De commissie kijkt terug op een veelzijdig en succesvol jaar, waarbij de focus heeft gelegen op de diverse
zaken m.b.t. BIG herregistratie:
Het verzamelen van communicatie omtrent BIG herregistratie vanuit meerdere kanalen, zoals PAO
Farmacie en KNMP, om deze vervolgens met de NIA leden te delen middels de NIA nieuwsbrieven
danwel de NIA website.
Tevens heeft de commissie genetwerkt en haar bestaande relaties met alle stakeholders aangaande BIG
en BIG herregistratie onderhouden om de belangen van de NIA leden te behartigen als het gaat om
herregistratie.
Daarnaast heeft de commissie de KNMP van feedback voorzien op de door de KNMP vervaardigde
documenten die voor industrie-apothekers als hulp moeten dienen bij herregistratie. Ook hebben er
reviews plaatsgevonden van te publiceren stukken in het PW.
Ook heeft de commissie een overzichtsdocument opgesteld waarin de verantwoordelijkheden van de
apotheker zoals omschreven in Wet BIG zijn vertaald naar de taken van de werkzaamheden van de
apotheker werkzaam in de industrie in de breedste zin van het woord. Dit document bevat een
praktische tabel ter berekening van het aantal uren die meetellen voor herregistratie.
In maart van dit jaar heeft de commissie in samenwerking met het NIA bestuur en juriste Jurriane
Rendering van de KNMP twee trainingsavonden georganiseerd met als doel NIA leden te informeren
over de procedure van herregistratie, aandachtspunten hierbij en bespreking van casuïstiek met
afsluitende borrel. Hieraan hebben meer dan 100 NIA leden deelgenomen. Vrijwel alle deelnemers
gaven na afloop aan meer zekerheid te hebben in het daadwerkelijk behouden van de BIG registratie.
De komende periode heeft de herregistratiecommissie een nieuwe adviserende rol via de KNMP richting
de adviescommissie die op verzoek van VWS is ingericht, welke het CIBG adviseert over het wel of niet
erkennen van werkzaamheden bij specifieke gevallen ter beoordeling of deze binnen het
deskundigheidsgebied van de apotheker valt.

Aankomend jaar zal een belangrijk jaar worden voor de commissie, aangezien de uiterste
herregistratiedatum, te weten 01-01-2017, van de eerste groep herregistreerders in zicht komt. De
commissie zet haar werkzaamheden als hierboven omschreven voort en kijkt uit naar het moment dat
alle NIA leden waarvoor deze datum geldt de herregistratie succesvol hebben behaald.

