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Pharmacon speelt snel in op richtlijnen overheid

NIEUWE EXAMENS VOOR DROGIST EN ASSISTENT-DROGIST
Op 1 januari 2014 start Stichting Pharmacon, de onafhankelijke exameninstelling voor
de drogisterijbranche, met nieuwe examens voor de erkende diploma’s AssistentDrogist en Drogist. Deze garanderen deskundig advies over zelfzorggeneesmiddelen
volgens de nieuwe richtlijnen van de overheid. Bijkomend voordeel: het vakdiploma
Assistent-Drogist levert straks vrijstellingen op voor het examen van Drogist.
Eerder behaalde diploma’s blijven gewoon geldig. En er is een goede overgangsregeling voor cursisten die al met de opleiding zijn gestart.
Nieuwe richtlijnen overheid
In juli 2013 heeft de overheid nieuwe richtlijnen bekend gemaakt waaraan exameninstanties
in de drogisterijsector moeten voldoen. Deze schrijven voor dat de assistent-drogist over
dezelfde indicaties en UAD-geneesmiddelen moet kunnen adviseren als de drogist. De
drogist blijft daarnaast verantwoordelijk voor het toezicht op de geneesmiddelenverkoop in
de winkel. Met nieuwe examens speelt Pharmacon snel op deze wijziging in. Want zowel
werkgevers als cursisten zijn gebaat bij diploma’s die voldoen aan de nieuwe richtlijnen.
Wat verandert er?
Het examen voor Assistent-Drogist wordt uitgebreid omdat kandidaten op hetzelfde niveau
moeten kunnen adviseren als de drogist. Pharmacon biedt de mogelijkheid om het diploma
- net als nu - in één examen te behalen (Adviseren compleet). Of in twee aparte modules
(Adviseren 1 en Adviseren 2).
Voor het vakdiploma Drogist moeten op dit moment nog drie examens worden behaald. Dat
worden er straks twee (Adviseren compleet en Toezicht). Of zelfs één. Want wie in de
nieuwe situatie het diploma Assistent-Drogist heeft behaald, hoeft voor het diploma Drogist
alleen nog het examen Toezicht te doen.
Nieuwe examenstructuur:
Assistent Drogist
Examen
Adviseren compleet*

Drogist
Examen
Adviseren compleet*

of

Vrijstelling bij het nieuwe
diploma Assistent-Drogist

Examen Toezicht
* Eventueel af te leggen in twee modules: Adviseren 1 en Adviseren 2

Overgangsregeling voor huidige cursisten
Ook kandidaten voor het diploma Drogist die vóór 1 januari 2014 het vakdiploma AssistentDrogist hebben behaald, profiteren van de nieuwe examenstructuur. Want in overleg met de
betrokken opleidingsinstituten heeft Pharmacon voor hen een overgangsregeling ingesteld
met een aparte doorstroommodule. De overgangsperiode duurt tot 1 januari 2015. Tot die
datum worden ook de huidige examens voor Assistent-Drogist nog afgenomen. Evenals de
examens Drogist & Zelfzorg 1, 2 en 3 voor het diploma Drogist.
Kijk voor meer informatie op www.pharmacon. Of bel met Pharmacon: 0346-58 42 00.

Niet voor publicatie:
Stichting Drogistenfederatie Pharmacon Examens, kortweg Pharmacon, is het onafhankelijke nonprofit exameninstituut verantwoordelijk voor het organiseren en afnemen van vakexamens voor de
verkoop van zelfzorggeneesmiddelen. De diploma’s Assistent-Drogist en Drogist zijn wettelijk erkend.
Diploma’s van Pharmacon zijn ook erkend door het Centraal Bureau voor Drogisterijbedrijven voor
het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg. Beide vakdiploma’s én het basisdiploma Verkoop in de
Drogisterij staan voorgeschreven in de CAO.
Pharmacon verzorgt de examens – voor individuele cursisten of groepen op 22 examenlocaties- voor
alle vakopleidingen en reikt jaarlijks tussen de 1500 en 2000 diploma’s uit. Door de branche te
faciliteren met inhoudelijke goede examens en een betrouwbare manier van
examineren wil Pharmacon bijdragen aan een hoog kennis- en vaardighedenniveau van drogisterijmedewerkers op zelfzorggebied.
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Danielle van der Zon
(secretaris), telefoonnummer 0346-58 42 00. Mailen kan natuurlijk ook: dzon@pharmacon.nl

