Instroomregeling Farmaceutische coschappen LUMC
Vastgesteld door het Duaal Management op 1 juli 2020

Art. 1 Farmaceutische coschappen worden volgens de in Bijlage 1 aangegeven vaste volgorde doorlopen.
Het aantal dagen per week dat coschappen worden gelopen is te vinden in het jaarrooster. Ingeval van
overmacht kan het Duaal Management besluiten het aantal dagen coschappen of de volgorde ervan aan
te passen tot het wettelijk minimum.
Art. 2 Bij de start van de masteropleiding wordt de coassistent op basis van zijn woonplaats ingedeeld op
de coschapslocatie van de eerste drie thema’s (bijlage 1). Voor de overige coschappen geldt dat de
afdeling Coschappen van het LUMC een inspanningsverplichting heeft met betrekking tot het realiseren
van de voorkeuren van de student(en). Deze voorkeur kan meerdere keren per jaar worden doorgegeven
op de momenten zoals ze worden gecommuniceerd via de elektronische leeromgeving.
Art. 3 Voor studenten die zijn ingedeeld voor een coschap maar op basis van hun studievoortgang niet
met een volgend coschap mogen starten geldt dat de afdeling Coschappen van het LUMC de toegewezen
coschaplocaties terugtrekt zodra zeker is dat de student het niet meer kan halen. De student wordt
hiervan voor aanvang van het coschap op de hoogte gesteld.
Art. 4 Studenten die zijn ingedeeld voor de coschappen maar uitstel willen moeten via de studieadviseur
een verzoek indienen bij de commissie Instroom, Voortgang en Bijzondere Regelingen Coschappen (IVBC).
Reden voor uitstel kunnen onder meer zijn:
a. De student is aan het promoveren
b. Geselecteerd zijn voor het MD PHD traject
c. De student volgt gelijktijdig een tweede universitaire opleiding
e. Aan topsport doen en hiervoor een verklaring hebben van de Universiteit Leiden
f. Persoonlijke omstandigheden van de student geven daartoe aanleiding
g. De student heeft een fulltime bestuursfunctie en ontvangt een universitaire beurs
Art. 5 Studenten die volgens de geldende regels zijn ingedeeld voor coschappen, geen beroep kunnen
doen op artikel 4 en niet starten met hun coschappen op het ingedeelde startmoment, worden twaalf
maanden uitgesloten van het starten met hun coschappen, gerekend vanaf de datum van het
startmoment waarvoor ze zonder geldige reden niet kwamen opdagen.
Art. 6 Studenten die zijn ingedeeld voor de coschappen maar een aangepast rooster willen moeten via de
studieadviseur een verzoek indienen bij de IVBC. Reden voor een aangepast rooster kunnen zijn:
a. Zwangerschap
b. Het verrichten van zorgtaken voor eigen kinderen
c. Het doen van promotieonderzoek in combinatie met het verrichten van coassistentschappen
d. Een duurzame functiestoornis die belemmerend werkt voor het ongehinderd volgen van
coassistentschappen
e. Het verrichten van topsport
f. Zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
Een verzoek om een aangepast rooster dient zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de reden te
worden ingediend. Een verzoek korter dan acht weken voor de start van de coschappen wordt alleen in
uitzonderlijke gevallen toegestaan. De IVBC beslist binnen twee maanden op het verzoek.
Art. 7 Studenten worden bij de start van het eerste studiejaar ingedeeld voor de eerste vaccinatie tegen
Hepatitis B bij VGM. Indien de student al gevaccineerd is, dient een vaccinatieverklaring te worden
overgelegd.
Art. 8 Deze regeling is aangepast per 01-07-2020.
Zie ook: het Reglement t.b.v. de positie van studenten Farmacie in de klinische praktijk 2020.

Bijlage 1 Volgorde van de coschappen en aard van de farmaceutische instelling
Thema
Patiënt en Apotheker
Hart- en Vaatziekten
Ouderen
Infectieziekten en Immunologie
Centraal Zenuwstelsel
Acute en Intensieve zorg
Oncologie
Gezin en Geneesmiddel
Chronische Aandoeningen
Semi-apothekercoschap

Farmaceutische instelling

Openbare apotheek
Poliklinische of ziekenhuis apotheek
Poliklinische of ziekenhuis apotheek
Openbare apotheek
Openbare, poliklinische of ziekenhuis
apotheek

Duur van de
praktijkperiode
4 weken (16 dagen)
5 weken (15 dagen)
5 weken (15 dagen)
6 weken (18 dagen)
6 weken (18 dagen)
6 weken (18 dagen)
5 weken (18 dagen)
6 weken (18 dagen)
6 weken (18 dagen)
11 weken (44 dagen)

