
 
 
 

De voortgezette opleiding 
 

1. Voortgezette opleiding met accreditatiepunten in een module 
 
De erkenning van een voortgezette opleiding met accreditatiepunten in een module kan aangevraagd worden bij de Federale 
Erkenningscommissie. 
Per 5 jaar moet elke ziekenhuisapotheker minstens 120 punten behalen in het totaal. 
Hiervan moet men minstens 15 punten behalen in elke module. 

 
 

1.1. Voortgezette opleiding georganiseerd door een Belgische universiteit of een universitair ziekenhuis of een erkende 
beroepsorganisatie van ziekenhuisapothekers 
 

Op het aanvraagformulier moet het aantal opleidingsuren duidelijk vermeld zijn.  
Aanvragen kunnen ook ingediend worden voor een opleidingscyclus (bv. een jaarprogramma verspreid over 
verschillende dagen). 
De organisator levert aan de ziekenhuisapotheker een attest af waarbij de volgende elementen worden vermeld: 
 - de datum en de naam van de voortgezette opleiding; 

- het aantal aangevraagde opleidingsuren;  
 - de naam van de ziekenhuisapotheker; 

- de betrokken opleidingsmodule. 
 

Per volledig opleidingsuur worden 2 punten toegekend tot een maximum van 8 punten per studiedag. Voor een 
meerdaagse opleiding geldt een maximum van 30 punten, ongeacht het aantal opleidingsdagen. 
 



Er moet een aanwezigheidslijst zijn die door de deelnemer zelf wordt ondertekend en gedurende 6 jaar wordt 
bijgehouden door de organisator. Deze aanwezigheidslijst kan op elk ogenblik door de Erkenningscommissies van de 
gemeenschappen opgevraagd worden. 
 
Het aanwezigheidsattest wordt ondertekend door een lid van het bestuur van de beroepsvereniging of een lid van 
het academisch korps. 
Per aanwezigheidsdag wordt een attest afgeleverd.  
Voor een opleidingscyclus kan een overzicht worden opgemaakt waarop de aanwezigheid in de respectieve module per 
dag wordt vermeld. 
 

1.2. Gelijkgestelde organisaties  
 
Indien de organisatie mono- of multidisciplinair is en tot doel heeft vorming te verzorgen in relevante domeinen van 
de ziekenhuisapotheek, kan zij op voordracht van de Federale Erkenningscommissie gelijkgesteld worden.  
 
Volgende organisaties worden momenteel gelijkgesteld: 

 Alumniverenigingen (oud-studenten) die als doel hebben voortgezette bijscholing te verzorgen (Pentalfa, 
Alumni Ugent, Cercle des Anciens Elèves de l’Institut Gilkinet, FarmaLeuven, Pharmalouvain, FARMANT, ...) 

 Wetenschappelijke apothekersverenigingen: (SSPF, Vlina, IPSA, ASTER, VSZ, VVKVM, …) 
 Initiatieven van de overheid (BAPCOC, Netwerk MFC, RIZIV, KCE, FOD Volksgezondheid, FAGG/AFMPS, 

Académie Royale de Médecine de Belgique, …) 
 
Deze organisaties volgen dezelfde voorwaarden als opgelegd in punt 1.1.  
 
De Federale Erkenningscommissie kan deze lijst op elk ogenblik aanpassen. 

 
 
 
 



1.3. Voortgezette opleiding georganiseerd door andere organisaties of ondernemingen  
 

Deze aanvraag kan door de persoon die de opleiding organiseert, worden ingediend. De aanvraag dient een 
gedetailleerd programma te omvatten, alsmede de duur en de aard van de opleidingsmodule.  
De opleiding moet toegankelijk zijn voor alle ziekenhuisapothekers en ze worden allemaal uitgenodigd (bv. uitnodiging 
op het forum). Per dag of per avond worden twee punten toegekend als er tenminste twee opleidingsuren voorzien 
zijn.   
 
Er moet een aanwezigheidslijst zijn die door de deelnemer wordt ondertekend en gedurende 6 jaar wordt 
bijgehouden door de organisator. Deze aanwezigheidslijst kan op elk ogenblik door de Erkenningscommissies van de 
gemeenschappen worden opgevraagd. 
 
Aan elke deelnemer wordt een aanwezigheidsattest, ondertekend door de organisator, afgeleverd dat geldt als 
bewijsstuk.  
 
Op dit aanwezigheidsattest worden de volgende elementen vermeld: 
 - de datum en de naam van de voortgezette opleiding; 

- het aantal aangevraagde opleidingsuren;  
 - de naam van de ziekenhuisapotheker; 

- de betrokken opleidingsmodule. 
 

 
1.4.  E-learning erkend door de Federale Erkenningscommissie 
 
Initiatieven met een toetsingsmodule kunnen door de Federale Erkenningscommissie erkend worden. De modaliteiten en de 
punten zullen ad hoc worden toegekend in een bepaalde module. Een maximum van 30 punten kan aan een e-learning-opleiding 
worden toegekend.  
 
Voorbeelden van e-learning zijn: Mopsys, BMJ, CBIP/BCFI, RIZIV, EAHP, … 



 
De organisator vraagt accreditatiepunten aan bij de Federale Erkenningscommissie. 
De erkenning kan ook worden aangevraagd door een beroepsvereniging van ziekenhuisapothekers.  
In het aanvraagdossier vermeldt de organisator: 
- De inhoud van de opleiding; 
- Het aantal geschatte contacturen om deze te voltooien; 
- De module waarin accreditatie wordt aangevraagd; 
- Meer info over de aard van de toetsingsmodule 

 
De organisator levert na een geslaagde toetsingsmodule een attest af aan de ziekenhuisapotheker waarbij de 
volgende elementen worden vermeld: 

- de naam van de e-learning en het erkenningsnummer van de Federale Erkenningscommissie. De module waarin de 
opleiding werd geaccrediteerd en het aantal toegekende punten; 

 - de naam van de ziekenhuisapotheker; 
- het bewijs van slagen voor de toetsingsmodule. 

 
Opmerking: Bij indiening van zijn aanvraag tot verlenging van de erkenning, dient de deelnemer het attest van erkenning van 
de opleiding bij zijn attest van deelname te voegen. 
Per volledig opleidingsuur worden 2 punten toegekend tot een maximum van 8 punten per e-learning.  
 
 
2. Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP):  
 

 
De initiatieven binnen het Persoonlijk Ontwikkelingsplan moeten niet op voorhand bij de Federale Erkenningscommissie 
worden aangevraagd maar moeten enkel worden voorgelegd in het dossier ingediend ter verlenging van de erkenning, in te 
dienen bij de Erkenningscommissies van de gemeenschappen.. 
De punten verzameld in POP vallen buiten de modules.  

 



 
2.1. Lezingen en bijscholingsopdrachten 
 
2.1.a. De ziekenhuisapotheker kan de accreditatie aanvragen voor lezingen en voordrachten op erkende studiedagen.  
Hiervoor worden 4 punten per uur toegekend. 
 
2.1.b. Voor een lesopdracht in een bachelor- of masteropleiding of manama of postgraduaat kunnen per opdracht 4 
punten per uur worden ingebracht. Eenzelfde lesopdracht die meermaals wordt herhaald, kan slechts éénmaal 
ingebracht worden. 
 
Een programma met vermelding van aantal uren en de spreker of het leerprogramma van een lessenreeks volstaat als 
bewijs of een officieel programma uitgereikt door het onderwijsinstituut.   
 
2.2. Posters 
 

Voor een poster worden als eerste auteur 4 punten toegekend, voor de laatste auteur 2 punten en voor alle andere 
auteurs 1 punt. De poster moet voorgesteld zijn op een internationaal congres of regionaal congres. 
Een kopie van de poster en vermelding van het congres dient als bewijs.  
 
2.3. Publicaties 

 
Voor een peer reviewed artikel worden als eerste auteur 8 punten toegekend, voor de laatste auteur 4 punten en 
voor alle andere auteurs 2 punten. 
 
2.4. Workshop-, debatleider of rapporteur  

 
Een workshopleider (atelier) of debatleider (animator) is iemand die actief de wetenschappelijke debatten (o.v.v. 
een interactieve sessie) begeleidt en stuurt.  Een rapporteur is iemand die verslag uitbrengt van een 



wetenschappelijke bijeenkomst o.v.v. een verslag. Er kunnen 4 punten worden toegekend voor deze activiteit. Ze 
dient gedocumenteerd te worden aan de hand van dit verslag of het programma.  

 
2.5. Congressen erkend door de Federale Erkenningscommissie 

 
Er worden twee punten per volledige dag toegekend.  
Het totaal aantal punten voor deelname aan congressen, symposia of wetenschappelijke manifestaties bedraagt 
maximum 30 punten per vijf jaar.   

 
 Volgende congressen georganiseerd door nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen van 

ziekenhuisapothekers (Belgische of buitenlandse), apothekers of medisch-wetenschappelijke verenigingen worden 
ex-officio aanvaard.  BVZA, EAHP, ESCP, ESPEN, ECCMID, ASHP, ACCP, SYNPREPH, SFPC, NVZA, GERPAC, 
ISOPP, ISPOR, ISPE, ESPE, SNPHPU, SFPO, IHI (institute for healthcare improvement), Hopipharm, EUGMS, 
CIFGG, ESDPPP, BVIKM, … 

 Congressen die erkend zijn door de Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) en die 
binnen het toepassingsdomein van de ziekenhuisfarmacie vallen, worden eveneens ex-officio aanvaard. 

 
Het gedagtekend aanwezigheidsattest afgeleverd door de organisator, waarop het aantal dagen en de naam van de 
ziekenhuisapotheker wordt vermeld, is geldig als bewijs. 
 
De Federale Erkenningscommissie kan de lijst van congressen uitbreiden op advies van de Erkenningscommissies van 
de gemeenschappen. 

 
2.6. Officiële commissies en lokale multidisciplinaire en transmurale initiatieven 
 
 Officiële ziekenhuiscommissies, zoals het Medisch farmaceutisch comité (MFC), de Commissie medische 

materialen (CMM), het Comité Ziekenhuishygiëne, de antibioticabeleidsgroep, de transfusiecommissie. Ook de 
ondersteunende werkgroepen die aan deze commissies rapporteren en ze voorbereiden (werkgroep wondzorg, 
werkgroep pijnbestrijding, werkgroep voeding) worden hieraan gelijkgesteld. 



Er wordt 1 punt per vergadering toegekend. 
 Lokale multidisciplinaire en transmurale initiatieven. Er wordt 1 punt per vergadering toegekend.  
 
Het totaal aantal punten voor deelname aan officiële commissies en lokale multidisciplinaire en transmurale 
initiatieven bedraagt maximum 10 punten per vijf jaar. Ze dient gedocumenteerd te worden aan de hand van de 
aanwezigheidslijst en agenda.  
 

 
 

Opmerking:  monodisciplinaire vergaderingen als interne apotheek-stafvergaderingen worden geacht deel uit te 
maken van de normale taakopdracht van de ziekenhuisapotheker en komen niet in aanmerking.  

 
2.7. Andere vormingen en diverse deelnames 
 
Officiële RIZIV/FOD-commissies of werkgroepen, erkende wetenschappelijke instanties en lokale multidisciplinaire 
ziekenhuisinitiatieven (LOK-artsen) 
 
Er wordt 1 punt per vergadering toegekend. 
 
Het totaal aantal punten voor deelname aan deze vormingen bedraagt maximum 10 punten per vijf jaar. Ze dient 
gedocumenteerd te worden aan de hand van de aanwezigheidslijst en agenda.  
 

 
 
 
Bijlage: OVERZICHTSTABEL SOORT VOORTGEZETTE OPLEIDING, AANTAL PUNTEN EN BEWIJSSTUKKEN 
 
  Aantal punten Maximum/5 jaar Bewijsstuk 

 1. Voortgezette opleiding met accreditatiepunten in een 
module  

Minstens 15 pt
per module 



1.1. Voortgezette opleiding georganiseerd door een Belgische 
universiteit of een erkende beroepsorganisatie 2 pt/uur, max. 8/dag  Aanwezigheidsattest 

1.2. Voortgezette opleiding door gelijkgestelde organisaties  2 pt/uur, max. 8/dag  Aanwezigheidsattest 

1.3. Voortgezette opleiding door andere organisaties   2 pt/dag of avond (min. 2 
uur)  Aanwezigheidsattest 

1.4. E-learning 2 pt/u, max. 8/dag  Attest 
     
 2. POP = persoonlijk ontwikkelingsplan     

2.1.a  Lezingen  4  pt/uur Eénmaal voor dezelfde presentatie Programma 

2.1.b Bijscholingsopdrachten 4  pt/uur Eénmaal voor dezelfde presentatie Opleidingsprogramma 

2.2.  Posters 

4 pt eerste auteur
2 pt laatste auteur 
1 pt andere auteurs 

 /per poster 

Eénmaal voor dezelfde poster  Nota aanvaarding en kopie poster 

2.3. Publicaties  

8 pt eerste auteur
4 pt laatste auteur 
2 pt andere auteurs 

per artikel 

Per artikel Nota aanvaarding en kopie artikel 

2.4. Workshop-, debatleider of rapporteur 4  pt  Verslag of programma of rapport 
2.5.  Congressen erkend door de erkenningscommissies  2 pt per volledige dag Max. 30 pt  Aanwezigheidsattest 

2.6.  Officiële ziekenhuiscommissies en lokale 
multidisciplinaire en transmurale initiatieven 1 pt per vergadering Max. 10 pt Aanwezigheidslijst en agenda 

2.7.  Andere vormingen en deelnames 1 pt per dag of 
vergadering Max. 10 pt Aanwezigheidslijst en agenda 

 
 
Meer info: 
 
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/artsen-tandartsen-en-apothekers/apothekers-ziekenhuisapothekers 
 
http://www.health.belgium.be/nl/apothekers-ziekenhuisapothekers 


