
Vragen en antwoorden webinar ELOZ IV en individualisering voor poliklinisch apothekers 
Woensdag 24 november, 9.30-11.30 uur. 

Ontvangen vragen en antwoorden van het webinar ELOZ IV en individualisering voor poliklinisch apothekers. 

 

Zie voor andere veelgestelde vragen en antwoorden implementatie ELOZ IV de digitale helpdesk: 

https://nvza.nl/helpdesk-implementatie-eloz-iv/ 

 

Vraag Antwoord 

Algemeen/beleid NVZA  

Hoe kan ik mij als ziekenhuisapotheker laten 
bijscholen om goed in de poliklinische apotheek te 
werken? 
 
 

Het bijscholen van ziekenhuisapothekers op poliklinische kennis en 
competenties is geen onderdeel van het webinar ELOZ IV en individualisering 
voor poliklinisch apothekers. Wel wordt voor EPA 1 (consultvoering) een 
nieuwe cursus ontwikkeld. Ziekenhuisapothekers kunnen tzt ook deelnemen 
aan deze cursus. 

Hoe en wat van openbaar apotheker naar 
ziekenhuisapotheker. En is er in de poliklinische 
apotheek niet een openbaar apo nodig 

Al in 2018 is gebleken dat de overgrote meerderheid van de NVZA leden van 
mening is dat de integrale farmaceutisch specialistische  zorg voor patiënten 
van het ziekenhuis, ongeacht waar de patiënt zich bevindt, onder één 
specialisme moet vallen. Het document Eén specialisme, één opleiding is 
toen vastgesteld. 
Met ELOZ IV is de opleiding zo ingericht dat opgeleiden door hun 
competenties, kennis en ervaring de basis hebben om zowel klinisch als 
poliklinisch werkzaam te kunnen zijn en daardoor uitstekend passen bij 
iedere apotheek in het ziekenhuis. 

Hoe bevorderen we dat deze ontwikkeling de 
samenwerking binnen de vakgroep vergroot? 

Juist binnen de vakgroepen moet de integrale farmaceutisch specialistische 
zorg geborgd zijn en hiermee de klinische en poliklinische samenwerking. Eén 
opleiding zorgt ervoor dat iedereen dezelfde kennis en competenties heeft 
waardoor de samenwerking (integratie klinisch/poliklinisch) vanzelfsprekend 
vorm krijgt en naar totale integratie gaat 

Wat is de visie? Iedere poliklinisch apotheker 
ombouwen? Of alleen zij die willen?   

De visie is dat de integrale farmaceutisch specialistische  zorg voor patiënten 
van het ziekenhuis, ongeacht waar de patiënt zich bevindt, onder één 
specialisme moet vallen. 
Met ELOZ IV is de opleiding zo ingericht dat opgeleiden door hun 
competenties, kennis en ervaring de basis hebben om zowel klinisch als 
poliklinisch werkzaam te kunnen zijn en daardoor uitstekend passen bij 
iedere apotheek in het ziekenhuis. 
De NVZA wil alle apothekers, werkzaam in een ziekenhuis, enthousiasmeren 
om opgeleid te worden tot ziekenhuisapotheker, maar dit is vanzelfsprekend 
een eigen keuze. 

Wat gebeurt er met de poliklinische apothekers die 
niet een aanvullende opleiding kunnen gaan volgen 

Daar gebeurt niets mee, zij zijn en blijven  apotheker (=openbaar apotheker 
of apotheker=basisberoep) 

Opleidingsplan (ELOZ IV)   

Wat is het wezenlijk verschil tussen ELOZ III en ELOZ 
IV 

ELOZ IV is gebaseerd op EPA. 
Een EPA is  een kernactiviteit of verantwoordelijkheid van de professie, die 
je toevertrouwt aan een voldoende competente aios, om met beperkte tot 
geen supervisie uit te voeren zodra de aios de benodigde competenties heeft 
verkregen  
Essentieel bij het opleiden op basis van EPA het toevertrouwen van een EPA 
door het opleidingsteam, nadat de aios zelf op basis van bewijs bekwaamheid 
aanvraagt. Het bekwaam worden is hiermee leidend. 
In ELOZ III waren de leerdoelen gekoppeld aan de diverse taakgebieden 
leidend en was het behalen van de individuele leerdoelen leidend. 
ELOZ IV geeft door het werken met EPA mogelijkheid tot het meenemen van 
eerder opgedane relevante kennis en ervaring om aantoonbaar te maken dat 
een bepaalde EPA kan worden toevertrouwd. 

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit,  hoe lang 
duurt dit? 

Het opleidingsprogramma is beschreven in ELOZ IV, zie https://nvza-
connect.nl/umbraco/bibliotheek/eloz-iv/ 
of www.knmp.nl 

https://nvza.nl/helpdesk-implementatie-eloz-iv/
https://nvza-connect.nl/umbraco/bibliotheek/eloz-iv/
https://nvza-connect.nl/umbraco/bibliotheek/eloz-iv/
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De nominale opleidingsduur is 4 jaar. Door middel van ‘individualisering’ kan 
deze opleidingsduur korter of langer worden. De opleiding kan ook in deeltijd 
worden doorlopen, dan is er bruto in jaren een langere opleidingsduur. 
Zie ook onder ‘regelgeving’ in dit document. 

Hoe opleiding te combineren met werk? Essentieel is dat zowel de kandidaat als de opleider (en het opleidingsteam) 
en het management van de apotheek achter het besluit om de opleiding te 
volgen staan en dat zij gezamenlijk de uitdaging aangaan en zich daaraan 
committeren. Duidelijke afspraken, zeker als de opleiding in de eigen 
instelling gedaan wordt, over de rol van de kandidaat in de opleiding 
voorafgaand aan de start is essentieel. 
De instelling dient de opleiding van een werknemer te ondersteunen. 
(Bijvoorbeeld zoals bij een MBA opleiding.) 
De verplichtingen en tijdsduur behorend bij de opleiding zullen goed 
besproken moeten worden in het team/de vakgroep. Van belang is ‘waarom 
wil je dat iemand de opleiding doet’ ‘ waarom wil de kandidaat de opleiding 
doen’.. Het is belangrijk een weloverwogen keuze te maken en je daaraan als 
team te committeren. Het kan er niet ‘zomaar bij’ gedaan worden. 
(Lokaal moeten ook arbeidsrechtelijke zaken geregeld worden, het is 
uiteindelijk het besluit van de instelling om de apotheker in dienst te houden 
als  apotheker of als aios; de NVZA gaat hier niet over). 

Hoe krijg je het voor elkaar om met alle activiteiten 
die je in je huidige functie doet,  dit neer te leggen of 
te combineren? 

Alle verplichtingen en eisen behorend bij de opleiding moeten goed in de 
vakgroep worden besproken. De aios moet de tijd krijgen om in lacunes 
geschoold te worden, ook interne. En daarnaast echt een jaar lang in een 
ander centrum werken en ook wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Het is 
in principe een fulltime opleiding, dus niet te combineren met een fulltime 
baan. 
De opleiding tot ziekenhuisapotheker kan echter ook in deeltijd worden 
doorlopen. Dit is beschreven in het BOZf, zie ook verderop in dit document. 
De duur van de opleiding is afhankelijk van ieders individuele leersnelheid. 
Zie hiervoor: het UR Individualiseren van de opleiding Ziekenhuisfarmacie 
waarin de minimale opleidingsduur beschreven staat. Voor poliklinisch 
apothekers is er een tijdelijk addendum opgesteld waar ook mogelijkheid tot 
verdere individualisering staan genoemd.  

 Hoe opleiding praktisch uit te voeren in combinatie 
met fulltime baan? 

zie hierboven.  
Essentieel is dat de keuze de opleiding te doen een teamkeuze en een 
teamcommitment is. 

Hoe wordt de opleiding toegespitst op 
poliapothekers (wij hebben nl al veel kennis) en hoe 
opleiding te combineren met werk. 

In ELOZ IV staat in figuur 3 een schatting van het doorlopen van de EPA in de 
vier jaren van  de opleiding uitgaande van een startende aios zonder 
ervaring. Met ELOZ IV is het door het werken met EPA mogelijk de opleiding 
te ‘individualiseren’. De opleider en aios dienen hiertoe een verzoek in bij de 
SRC-ZF ter beoordeling/goedkeuring. 
Een ieders voor de opleiding relevante kennis en ervaring worden 
meegenomen bij de start van de opleiding. Daarnaast heeft iedereen  
zijn/haar eigen leersnelheid. De ervaren openbaar apothekers die in de 
poliklinische setting werken  zullen al veel ervaring hebben met EPA 1 maar 
mogelijk nog wat verdieping nodig hebben m.b.t. de diversiteit aan patiënten 
en m.b.t. klinische opgenomen patiënten. Hun uitgangskennis en ervaring 
kan er toe leiden dat zij  EPA 2, 3, 8 of 9 sneller dan gemiddeld doorlopen. 
Daarnaast zijn onderzoek (6 maanden) en de differentiatie (9 maanden) vaste 
onderdelen van het programma. Aantoonbare ervaring op deze gebieden kan 
ook worden meegenomen in ‘individualisering’. 

Hoe wordt de opleiding vormgegeven voor zittende 
poliklinisch apothekers,  die al jarenlang aan het 
werk zijn? 

Zie hierboven,  op basis van reeds verworven (en aantoonbare) kennis en 
ervaring kan de opleiding ‘geïndividualiseerd’ worden. 
Opleider en aios stellen samen een individueel opleidingsplan op, dit moet 
vooraf worden goedgekeurd door de SRC-ZF 
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Bij welke competenties en leerdoelen kan de 
openbaar of poliklinisch apotheker zich sneller 
ontwikkelen (EPA) en korting? 

Zie hierboven. De ervaren poliklinisch apothekers (openbaar apotheker) 
zullen al veel ervaring hebben met EPA 1 maar mogelijk nog wat verdieping 
nodig hebben m.b.t. de diversiteit aan patiënten en m.b.t. klinische 
opgenomen patiënten. Hun uitgangskennis en ervaring kan er toe leiden dat 
zij  EPA 2, 3, 8 of 9 sneller dan gemiddeld doorlopen. Daarnaast zijn 
onderzoek (6 maanden) en de differentiatie (9 maanden) vaste onderdelen 
van het programma. Aantoonbare ervaring op deze gebieden kan ook 
worden meegenomen in ‘individualisering’. 

Welke mogelijkheden zijn er voor apothekers (klin. 
farmacoloog io) werkzaam in zkh-apotheek? 

Zie hierboven, individualisering. Een klinisch farmacoloog (die klaar is) zou 
deze opleiding kunnen gebruiken als onderbouwing voor verkorting op 
differentiatie en onderzoek. 

Hoe wordt omgegaan met een (afgerond) 
promotietraject ivm vrijstelling? 

Zie hierboven, individualisering. Een promotie kan een onderbouwing zijn 
voor het niet hoeven uitvoeren van wetenschappelijk  onderzoek. Dit is al 
langere tijd opgenomen in het BOZf. 

Hoe wordt precies op individueel niveau gekeken 
naar bijbrengen van expertise in speciële 
werkzaamheden: medische gassen, 
dialysevloeistoffen, radiofarmaca, gentherapie, 
sterilisatie medische hulpmiddelen, 
voorraadbereidingen, … 

EPA 5, 6, 7. 
Voor een aantal onderdelen van het beroepsprofiel (H3 ELOZ IV) zijn geen 
EPAs geformuleerd. Deze zijn vormgegeven in losse leerdoelen (H 4.2 
Leerdoelen los van de EPAs) geformuleerd als vaardigheden. 
Voorraadbereiding is geen verplicht onderdeel van ELOZ IV meer. Er zijn wel 
instellingen die een differentiatie voorraadbereidingen en farmaceutische 
analyse aanbieden 

Regelgeving opleiding  

Welke mate van verkorting van de opleiding is 
mogelijk en bij wie ligt deze verantwoordelijkheid 
tot onderbouwing 

Zie hierboven, op basis van reeds verworven (en aantoonbare) kennis en 
ervaring kan de opleiding ‘geïndividualiseerd’ worden. 
Opleider en aios stellen samen een individueel opleidingsplan op en 
bespreken samen en met het opleidingsteam de mate waarin een aois 
bekwaam verklaard kan worden voor een EPA. Opleider en aios stellen ook 
samen de onderbouwing op ter goedkeuring door de SRC-ZF. Er is een 
Uitvoeringsreglement (UR) Individualiseren van de opleiding 
Ziekenhuisfarmacie waarin de minimale opleidingsduur beschreven staat. 
Voor openbaar apothekers werkzaam in de poliklinische setting is er een 
tijdelijk addendum opgesteld. 

Mogelijkheden deeltijd opleiding (icm functie 
poliklinisch apotheker) en procedure rondom 
vrijstellingen en voorwaarden. 

Zie ook hierboven. 
In het nieuwe BOZf is er feitelijk geen sprake van vrijstellingen meer. Er wordt 
gesproken over individualisering.  
Echter als voorbeeld: wanneer iemand gepromoveerd is op een in de 
opleiding passend onderwerp dan vervallen de 6 maanden onderzoek. 
Hiertoe wordt bij de CWZO een verzoek ingediend, waarna deze oordeel 
geeft dat door de SRC-ZF bekrachtigd wordt.  
Een opleiding kan in deeltijd worden gevolgd.  
Deeltijd opleiding tenminste 0,67 fte en af te ronden in 6 jaar.  

Wat zijn de (on)mogelijkheden mbt aanvragen van 
vrijstellingen (zowel voor EPA's als verplichte 
cursussen) 

Zie deels ook hierboven. 
De verplichte cursussen dienen gevolgd te worden. Verder is er een 
verplichting met het aantal uren per jaar. 
Een vrijstelling voor EPA’s bestaat niet. Bij of na de start van de opleiding 
wordt in het opleidingsplan bekeken in welke fase van de EPA iemand 
acteert.  

Hoe wordt omgaan met ervaring vs. opleidingsduur? 
Hoe streng is de eis voor 2 opleidingscentra voor 
beherende apothekers? 

Het is verplicht minimaal effectief 12 maanden in een of meerdere andere 
opleidingsinstelling (doorstroom) te werken dan de opleidende instelling, dit 
is een harde eis (BOZf, onderdeel B). De minimale periode is 6 maanden per 
doorstroom instelling. Kan ook verlengen: bijvoorbeeld 18 maanden, 2,5 dag 
in de week. 

Vanuit welk soort ziekenhuizen (perifeer of top) kan 
de opleiding plaats vinden? 

Alleen in een ziekenhuis met opleidingserkenning (voor ziekenhuisfarmacie) 
kun je opgeleid worden tot ziekenhuisapotheker. (zie verder hieronder) 
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De opleiding tot ziekenhuisapotheker is alleen 
mogelijk in STZ en academische huizen. Komt hier 
nog verandering in? 

Om erkend te worden als opleidende instelling dient aan een aantal eisen te 
worden voldaan (zie het Besluit Opleidingseisen Ziekenhuisfarmacie, 
onderdeel D). Elk ziekenhuis/ziekenhuisapotheek kan opleidingserkenning 
aanvragen bij de SRC-ZF wanneer zij aan deze voorwaarden voldoet.  

Hoe wordt de opleiding voor poliklinisch apothekers 
die werkzaam zijn in een ziekenhuis dat geen 
opleidingsziekenhuis is? 

Alleen in een ziekenhuis met opleidingserkenning (voor ziekenhuisfarmacie) 
kun je opgeleid worden tot ziekenhuisapotheker. 

Hoe zou een eventuele opleiding tot 
ziekenhuisapotheker worden gerealiseerd als het 
centrum waar de poliklinisch apotheker werkt geen 
opleidingscentrum is? 

De poliklinisch apotheker gaat dan in opleiding in een ander ziekenhuis dat 
wel opleidingserkenning heeft. 
(zie ook antwoord op ‘Hoe opleiding te combineren met werk’) 

Opleidingsplaatsen en -organisatie  

Komen er ook meer opleidingsplekken? Het aantal opleidingsplaatsen per specialisme wordt berekend door het 
Capaciteitsorgaan (de landelijke capaciteitsplanning). Dit orgaan adviseert 
VWS over het aantal benodigde opleidingsplaatsen per specialisme.  
Een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen (voor het specialisme 
ziekenhuisfarmacie) wordt niet voorzien. 

Komen er binnenkort extra opleidingsplekken voor 
poliklinisch apothekers?  

zie hierboven.  

Poliklinisch apotheker werkzaam in niet- 
opleidingsziekenhuis kiest voor opleiding tot 
ziekenhuisapotheker: consequenties qua aanstelling 
en kosten? 

Zoals bij elke opleiding dient de werkgever zijn/haar medewerker te 
faciliteren in het volgen van de opleiding. De deskundigheidsbevordering 
komt de instelling ten goede. Het is aan de niet-opleidende instelling (waar 
de aios primair werkzaam is) afspraken te maken met de opleidende 
instelling over eventuele aanstelling/detachering en kosten. Oplossingen 
kunnen gezocht worden in taakherschikking, zapo’s die taken overnemen in 
de poliklinische apotheek 

Hoe wordt er georganiseerd dat alle poli apo's de 
kans krijgen om de opleiding tot zapo te doen? 

Dit kan niet door de NVZA ‘georganiseerd’ worden. Elke apotheker kan 
reageren op vacature ‘aios’ in elk ziekenhuis, het blijft een sollicitatie. Voor 
een opleidingsplaats solliciteer je bij een OOR of bij een instelling afhankelijk 
van de werkwijze in een OOR. De eigen instelling kan faciliteren, maar de 
apotheker moet zelf zorgen voor de sollicitatie/selectie. 

Gaat de NVZA bemiddelen in een opleidingstraject 
voor poliklinisch apothekers die niet in een 
opleidingsziekenhuis werkzaam zijn 

Nee, de NVZA heeft in samenspraak met de SRC-ZF er voor gezorgd dat de 
opleiding tot ziekenhuisapotheker ‘geïndividualiseerd’ kan worden doorlopen 
en dat er voor de huidige groep openbaar apothekers die in een poliklinische 
apotheek werkzaam zijn verdergaande individualisering mogelijk is in de 
opleiding tot ziekenhuisapotheker via een addendum (met tijdelijke 
geldigheidsduur) op het SRC-ZF uitvoeringsbesluit. 

Voor kleine centra wordt de uitdaging groot 
(aanname) om hun huidige poliklinisch apothekers 
opgeleid te krijgen tot ziekenhuisapotheker. De 
wens is er, we onderschrijven de visie, maar hoe 
kunnen we dit in de praktijk voor elkaar krijgen? Wat 
is de visie van de NVZA hierop? 

De NVZA wil alle apothekers, werkzaam in een ziekenhuis, enthousiasmeren 
om opgeleid te worden tot ziekenhuisapotheker, maar dit is vanzelfsprekend 
een eigen keuze. 
Zoals bij elke opleiding dient de werkgever zijn/haar medewerker te 
faciliteren in het volgen van de opleiding tot ziekenhuisapotheker. De 
deskundigheidsbevordering komt de instelling ten goede. 
De NVZA heeft echter geen invloed op het opleidingsbeleid van de instelling. 

Als er 2 poliklinisch apothekers werkzaam zijn 
binnen 1 ziekenhuis en zij willen beide 1 voor 1 de 
opleiding doen (en kunnen/mogen dit doen), is hier 
dan voldoende tijd voor? Hoeveel jaren gaat deze 
geïndividualiseerde opleiding lopen of is er geen 
einddatum? 

De nominale opleidingsduur is 4 jaar. Door middel van ‘individualisering’ kan 
deze opleidingsduur korter of langer worden. De opleiding kan ook in deeltijd 
worden doorlopen, dan is er bruto in jaren een langere opleidingsduur. 
 

 


