Betreft: Opleiding Klinische Farmacologie Groningen

Datum: Maart 2022

Geachte kandidaat,
Hierbij een korte instructie hoe u een aanvraag dient in te vullen en in te dienen:
1. Verzamel de benodigde formulieren van onze website (zie onder dit schrijven)
a. Opleidingsprogramma Groningen Klinische Farmacologie 1-11-2021
b. Centraal aanmelding formulier NAAM DATUM.
c. Opleiding & Logboek versie 1-11-2021 geblokkeerd NAAM DATUM.
2. Lees het Opleidingsprogramma (a) goed door.
3. Vul Opleiding & Logboek (Excel file) in; lees de instructies eerst die in de file staan op pagina 2.
4. Vul vervolgens het Centraal aanmelding formulier in (Word file); de onderdelen sluiten aan bij het
onder punt 3 ingevulde Opleiding & Logboek. Vul de onderdelen in, en Copy en Paste de betreffende
tabellen van het Opleiding & Logboek naar het Centraal aanmelding formulier (voorbeeld file op
website: Voorbeeld ingevuld Centraal Aanmelding Formulier.pdf). Sla de file op met nu uw naam en
de aanvraagdatum in de file naam.
Het invullen en bepalen van uw individuele opleidingsprogramma gebeurt in overleg met uw directe
begeleider. Vragen over de opleidingsonderdelen kunnen worden gesteld aan de coördinatoren die boven
het betreffende onderdeel staan.
Betreffende de indiening van uw aanvraag:
Stuur volgende documenten naar de lokale Groninger Opleidingscommissie (a.a.doeglas@umcg.nl):
a) Ingevuld Centraal aanmelding formulier
b) Ingevuld Opleiding & Logboek
c) Uw Curriculum Vitae
De lokale commissie beoordeelt uw aanvraag en stuurt deze bij goedkeuring door naar de Centrale
Opleidingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie ter
goedkeuring, in geval van een aanvraag voor Internist-klinisch farmacoloog gaat deze eerst naar de NIV

Betreffende indiening van uw eindverslag aan het einde van uw opleiding:
Stuur volgende documenten naar de lokale Groninger Opleidingscommissie (a.a.doeglas@umcg.nl):
a) Elektronisch logboek (Excel file) met bij de afgeronde onderdeel op de plaats van paraaf een “ja” of
“nee”.
b) Een scan van de print van het logboek met alle “echte” parafen (handig is om gedurende uw opleiding
1 geprint exemplaar van uw logboek te hebben waarop alle begeleiders bij goede afronding van een
onderdeel hun paraaf kunnen zetten)
c) Uw Curriculum Vitae
d) Elektronische versies van al door begeleider-goedgekeurde vereiste documenten (zie hiervoor uw
Centraal aanmelding formulier waar de vereiste verslagen zijn genoemd)
De lokale commissie beoordeelt uw eindverslag en stuurt deze bij goedkeuring door naar de Centrale
Opleidingscommissie ter goedkeuring van de NVKFB en/of de NIV.
Succes
Namens de Opleidingscommissie Klinische Farmacologie Groningen
Jos Kosterink
Hjalmar Bouma
Website: https://www.umcg.nl/-/afdeling/kff/onderwijs-opleiding

