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BIG-Herregistratie
Dit bericht bevat nieuwe informatie over de toetsmogelijkheden voor het behalen van een Periodiek Registratie
Certificaat in het kader van de Wet BIG.
Geachte heer/ mevrouw,
Apothekers dienen sinds 2012 te voldoen aan de herregistratie-eisen van de wet BIG. Alle apothekers die op
1 januari 2012 in het BIG-register stonden ingeschreven en die niet ingeschreven staan in een specialistenregister
van openbaar apothekers of ziekenhuisapothekers, moeten vóór 1 januari 2017 herregistratie aanvragen om in het
BIG-register
ingeschreven te blijven.
Herregistratie gebeurt in de eerste plaats op basis van werkervaring. Wilt u weten of u aan de gestelde werkeisen
voldoet? Ga naar www.bigregister.nl en www.knmp.nl voor de juiste informatie hierover.
Apothekers die niet aan de gestelde werkeisen voldoen kunnen zich herregistreren door het behalen van een
Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Voor het verkrijgen van een PRC dient men een BIG-Herregistratietoets
te maken, waarvoor een voldoende behaald moet worden. De toets BIG-Herregistratie wordt aangeboden door
PAOFarmacie, in opdracht van de universiteiten van Groningen en Utrecht.
Toets BIG-Herregistratie
In 2016 zal de toets op 23 mei en 7 november worden afgenomen. De kosten voor deelname aan de toets
bedragen € 825,- excl. BTW. Op paofarmaciebigherregistratie.nl vindt u alle informatie over deze toets.
De KNMP hecht grote waarde aan de registratie van apothekers in het BIG-register en wil daarom apothekers
stimuleren tot deelname aan de toets. KNMP-leden die zich vóór 13 april 2016 aanmelden voor één van beide
toetsen krijgen in 2016 een korting van € 500,- en betalen dus slechts € 325,- excl. BTW. Bent u nog geen lid
van de KNMP, dan kunt u zich tot 13 april a.s. alsnog aanmelden via de website van de KNMP om van dit aanbod
gebruik te maken.
Informatieochtenden
Voorafgaand aan de toets, in mei en november 2016, organiseert PAOFarmacie, in samenwerking met de KNMP,
een informatiebijeenkomst over de herregistratietoets. Deze vinden plaats op 11 april 2016 resp. 19 september
2016 van 9.30-12.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u nadere informatie over de te bestuderen stof en
praktische zaken die voor de voorbereiding op de toets van belang zijn. De kosten voor deelname aan de
informatiebijeenkomst bedragen € 55,- excl. BTW. De informatieochtenden staan los van de data van de toets,
dit betekent dat u ook in april de informatieochtend kunt bijwonen als u van plan bent de toets in november te maken.
Hoewel we rekening houden met een grote opkomst is het aantal plaatsen voor, zowel de informatieochtend als de
toets, beperkt. U wordt geadviseerd zich tijdig in te schrijven.
Interactieve studiedag
Naast deze informatieochtend, zal PAOFarmacie op 15 april a.s. een interactieve studiedag organiseren, waarbij
men gezamenlijk met de stof aan de slag kan. Experts uit de praktijk zullen u deze dag begeleiden.
Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.
Meer lezen over BIG-Herregistratie? Kijkt u dan op paofarmaciebigherregistratie.nl. Hier vindt u ook informatie
over hoe u zich kunt inschrijven voor de informatieochtend en toets.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van het cursusaanbod van PAOFarmacie? Klikt u dan op
PAOFarmacie nieuws.

