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MINISTERIE VAN SOCIALE ZA-
KEN, VOLKSGEZONDHEID EN
LEEFMILIEU.

Bestuursdirecrie Gezondheidsbeleid.

NATIONALE RAAD VOOR ZIEKEN-
HUISVOORZIENINGEN. Mevrouw Magda DE GALAN,

Minister van Sociale Zaken,~

Secretariaat -BUREAU
De Heer Marcel COLLA,
Minister van Volksgezondheid en
Pensioenen.C/ref.: NRZV/C/1O-97

i\rlevrouw de i\rlinister,
i\rlijnheer de }'-linister,

BETREFf: K.B. berreffende de opleiding van de ziekenhuisapocheker
dd. 28 ocr. 1996.

Ik heb de eer U hierbij, ter kennis te brengen dat het Bureau van de
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, met ontstemming heeft kennis geno-
men van het sub hootaing voornoemd Bcsluit.

Her Bureau is unaniem VLln mening dar de nieuwe crireria voor de
erkenning van de rirel van ziekenhuisaporheker moeren worden aang<..'Zien ais roraal
onvoldoende om de k\valiteir van de geneesmiddelenbe\'oorrading in de ziekenhuizen re

waarbOrgen.

Derhalve durEr ber Bureau U dan oak verzoeken am ber desberreffend
K.B. Jan re passen aan de noodwendigheden van de ziekenhuisfunL-rie.

Mer de meesre achring,
DE VOORZITfE~

/
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Inhoudstafel ~ ~

Art. 

1-2

Tekst Inhoudstafel ~

Artikell. 

Artikel18 van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling vande 
normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend, gewijzigd

door het koninklijk besluit van 5 augustus 1991, wordt ais volgt gewijzigd :
" De ziekenhuisapotheker-titularis, alsmede aile apothekers verbonden aan deziekenhuisapotheek, 

moeten een ervaring ais ziekenhuisapotheker hebben opgedaan vanminstens 
500 uren gedurende een periode van maximum 12 maanden. Het bewijs vanbedoelde 
ervaring wordt geleverd door een attest afgeleverd door de titularis(sen) van een

(ofmeerdere) ziekenhuisapothe(e)k(en). ".
.Affi 2. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid en

Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Ciergnon, 28 oktober 1996.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN
De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,
M.COLLA

Aanhef Inhoudstafel~ ~
ALBERT Il, Koning der Belgen,1

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoordineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op

de artikelen 9bis, 68 en 69, 30;
Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van de normen

waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend, gewijzigd door het
Koninklijk besluit van 5 augustus 1991;

Gelet op de Richtlijn 85/432/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 16
september 1985 inzake de coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
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betreffende bepaalde werkzaamheden op farmaceutisch gebied;
Gelet op de Richtlijn 85/433/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 16

september 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere
titels op het terrein van de farmacie, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking
van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging voor bepaalde
!werkzaamheden op farmaceutisch gebied, gewijzigd bij Richtlijn 85/584/EEG van 20
'december 1985;

Gelet op het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling
Programmatie en Erkenning, d.d. 13 oktober 1994;

Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en van Onze Minister vanVolksgezondheid 

en Pensioenen,
Hebben Wi,~ besloten en besluiten Wi~ :

:8~~in Eerste woord Laatste woord Aanhef

fnhoudstafel
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