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Herregistratie-eisen voor klinisch farmacoloog  
 

Geldig vanaf 1 januari 2017  

Indien een klinisch farmacoloog vanwege tussentijdse verandering van de registratie-eisen 

problemen voorziet, wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met de certificeringscommissie. 

 

Internisten dienen hun verzoek voor herregistratie te uploaden in GAIA. 

 

De herregistratie wordt beoordeeld op 3 clusters. In de regel dient de kandidaat voor elk van de 3 

onderstaande clusters minimaal 10 Credit punten (CP) te scoren en de totaalscore (som van scores 

van de 3 clusters) dient minimaal 60 CP te bedragen. 

Indien op 1 of meerdere clusters geen 10 CP worden behaald, volstaat 5 CP per cluster indien de 

totaalscore (de som van de 3 clusters) minimaal 80 CP bedraagt. De kandidaat krijgt een aanbeveling 

om minimaal 10 CP per cluster te scoren. 

Indien een kandidaat niet aan bovengenoemde eisen voldoet, kan worden besloten de registratie uit 

het register te schrappen of onder voorwaarden de registratie met maximaal 1 jaar te verlengen, 

zodat reparatie alsnog mogelijk is. 

 

CREDITPUNTEN (CP): 

 

Cluster 1. Klinisch farmacologische activiteiten  

 

 Specifieke klinisch farmacologische klinische activiteiten. Hieronder vallen klinisch 

farmacologische activiteiten op het gebied van patiëntenzorg (farmacotherapie op poli, afdeling, 

medicatiebewaking, TDM, etc.): (gemiddelde over de laatste 5 jaar) 1 uur/week = 1 CP, waarbij 

maximaal 10 CP voor routinetaken van een functie (dagdienst van een ziekenhuisapotheker, poli 

van een specialist, etc.) kunnen worden opgegeven.  

 Specifieke klinisch farmacologische onderwijsactiviteiten: (gemiddelde over de laatste 5 jaar) 1 

uur/week = 1 CP.  

 Specifieke klinisch farmacologische onderzoeksactiviteiten, voor zover dit niet tot uiting komt 

onder cluster 3: (gemiddelde over de laatste 5 jaar) 1 uur/week = 1 CP.  

 Geneesmiddelencommissie (algemeen, antibioticacommissie of cytostaticacommissie): 

lidmaatschap: 2 CP per jaar; voorzitterschap: 4 CP per jaar. Lidmaatschap landelijk gremium op 

het gebied van klinisch farmacologisch onderwijs (bijv. de Commissie Onderwijs Zaken (COZ) van 

de NVKFB of een subcommissie van de COZ): lid 2 CP per jaar; voorzitter 4 CP per jaar 

 METC: lidmaatschap: 2 CP per jaar; voorzitterschap: 4 CP per jaar 

 Lidmaatschap landelijk gremium betrokken bij opstelling klinisch farmacologische of 

toxicologische richtlijnen/behandeladviezen (bv. adviesorgaan Lareb of ZIN, Ephor of KNMP 

werkgroep, toxicologie.org) 3 CP per jaar 

 Redactielid van klinisch farmacologisch tijdschrift (niet noodzakelijk peer reviewed) 2 CP per jaar 

 Mochten er andere klinisch farmacologische activiteiten verricht zijn, dan kunnen die ingebracht 

worden en zal de commissie beoordelen of deze bijdragen tot herregistratie. 

 

Cluster 2. Volgen van nascholing 
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 Per mededelingendag van NVKFB (over de laatste 5 jaar) 3 CP 

 Congres klinische farmacologie/farmacotherapie (over de laatste 5 jaar) 1 CP/dagdeel*  

 Vakspecifiek congres met farmacotherapie (over de laatste 5 jaar) 0,5 CP/dagdeel* 

 

* 1 dagdeel bestaat uit minimaal 3 uur. Voor bijscholingen wordt het aantal uren bijscholing gedeeld 

door 3 met afronding tot op 2 decimalen. Bijvoorbeeld een bijscholing van 2 uren staat voor 0,67 

dagdelen. 

  

Cluster 3. Wetenschappelijke output met klinisch farmacologische/farmacotherapeutische inhoud 

 

Per publicatie (over de laatste 5 jaar) 

Artikel in peer-reviewed tijdschrift (geciteerd in ISI Web of Knowledge) 

 Als eerste auteur 10 CP 

 Als 2e of laatste auteur 6 CP 

 Als andere auteur 2 CP 

 

Artikel in ander peer reviewed tijdschrift (niet opgenomen in ISI Web of Knowledge) 

 Als eerste auteur 5 CP 

 Als 2e of laatste auteur 3 CP 

 Als andere auteur 1 CP 

 

Hoofdstuk in boek 

 Als eerste auteur 7,5 CP 

 Als 2e of laatste auteur 4,5 CP 

 Als andere auteur 1,5 CP 

 

Abstract  

 Als eerste auteur 2,5 CP 

 Als 2e of laatste auteur 1,5 CP 

 Als andere auteur 0,5 CP 

 

 

U kunt het herregistratieformulier (Exceldocument E2) gebruiken voor de indiening. 

 


