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Farmaceutisch-technisch assistenten (FTA’s) vervullen een 
belangrijke rol in de organisatie van de gezondheidszorg. De 
taken die hen door de apothekers worden toevertrouwd en 
die ze uitoefenen, zijn van essentieel belang.

In het kader van de validatie van de opleiding tot en de legiti-
mering van het beroep van FTA is de Minister van Volksgezond-
heid vanaf 1 september 2010 gestart met de procedures tot 
erkenning als FTA of tot genot van de verworven rechten van 
FTA.

De erkenning of het genot van de verworven rechten bieden 
de patiënt de garantie van een kwaliteitsvolle professionele 
dienstverlening. Ze bewijzen dat de FTA daadwerkelijk voldoet 
aan de voorwaarden die vereist zijn voor de uitoefening van 
het beroep van FTA. 
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OPMERKING
Het onderwijs en het uitreiken van de diploma’s vallen 
onder de bevoegdheid van de gemeenschappen.

De toegang tot de uitoefening van de gezondheidszorg-
beroepen, met name de paramedische beroepen, valt 
onder de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
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Wat verstaat de wet onder 
een farmaceutisch-technisch 
assistent ? 
De persoon die voldoet aan de kwalificatievereisten zoals 
bepaald in het KB van 5 februari 1997 betreffende de beroeps-
titel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het 
beroep van farmaceutisch-technisch assistent en houdende 
vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste 
door een apotheker kan worden belast. 

De kwalificatievereisten komen aan bod op paginas 5 en 6; 
de handelingen die de apotheker kan toevertrouwen aan een 
FTA komen aan bod op pagina 6.

Wat zijn de voorwaarden tot 
de uitoefening van het beroep 
van FTA ? 
Er zijn drie voorwaarden (cf. het voornoemde KB van 5/02/97).

 1. Houder zijn van een diploma, ofwel verworven in het onder-
  wijs met volledig leerplan (overgangs-technisch onderwijs), 
  ofwel vervolledigd via sociale promotie van hoger secundair 
  onderwijs, waarvan het programma op zijn minst omvat : 
   a) een theoretische opleiding in : 
    • fysiologie, anatomie, biologie;
    • studie van alifatische en aromatische organische 
     geneesmiddelen;
    • farmacologie (farmacodynamie);
    • toxicologie;
    • fysica;
    • studie van minerale geneesmiddelen;
    • deontologie;
   b) een theoretische en praktische opleiding in :
    • galenica (inbegrepen steriliteit en microbiologie);
    • lezen van voorschriften;
    • farmaceutische wetgeving en tarificatie;
    • farmacognosie;
    • analytische scheikunde.

  Ofwel houder zijn van een diploma dat een opleiding bekroont 
  van hoger secundair onderwijs en bovendien met vrucht 
  een op zijn minst evenwaardige specifieke opleiding gevolgd 
  hebben in een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend 
  door de bevoegde overheid, waarvan het programma minstens 
  de hogervermelde theoretische opleiding en theoretische en 
  praktische opleiding omvat.

 2. Met vrucht een stage doorlopen hebben in een apotheek 
  die ten minste 300 uren moet bedragen.



De erkenning is bedoeld voor alle FTA’s, ongeacht 
de apotheek waarin ze werkzaam zijn : een voor het 
publiek toegankelijke apotheek, een ziekenhuisapotheek 
of andere. 
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 3. De beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing 
  onderhouden en bijwerken. Die moet bestaan uit per-
   soonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten en 
  moet een beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteits-
  niveau mogelijk maken.

Er is ook een afwijkingsprocedure voorzien in het kader van 
verworven rechten (zie pagina 8).

De taken van de farma-
ceutisch-technisch assistent 

Een apotheker kan een FTA (krachtens het voornoemde KB 
van 5/02/97) met de volgende handelingen belasten :

  het ontvangen en registreren van geneeskundige 
  voorschriften;

  het afleveren van geneesmiddelen overeenkomstig 
  de wetten en geldende regels; 

  het inlichten van de patiënten betreffende het adequaat 
  en veilig gebruik van de geneesmiddelen;

  het registreren en identificeren van de grondstoffen;

  het uitvoeren van magistrale bereidingen;

  het voorlichten van stagiairs farmaceutisch-technisch 
  assistent met betrekking tot het werk in de apotheek.

Waarom een erkenning 
aanvragen ? 

  De erkenning beschermt de titel en verbiedt personen die 
  niet aan de criteria voldoen, de handelingen vermeld in het 
  voornoemde KB van 5/02/97 uit te voeren;

  De erkenning garandeert de patiënten dat de FTA daad-
  werkelijk een beroepsopleiding gekregen heeft en krijgt die 
  voldoet aan de voorwaarden die in de regelgeving zijn vast-
  gelegd;

  De erkenning is een garantie dat de FTA zijn kennis bijwerkt 
  door bijscholing te volgen;

  De erkenning maakt een beter beheer van de internationale 
  mobiliteit mogelijk; 

  De erkenning stelt het beroep in staat afgevaardigden aan 
  te wijzen die zullen deelnemen aan de raden/comités die het 
  beroep vertegenwoordigen.

De erkenning is een garantie dat de FTA zijn kennis 
bijwerkt door bijscholing te volgen. 
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Wie kan de erkenning of 
het genot van verworven 
rechten krijgen ?
Verschillende groepen FTA’s kunnen aanspraak maken op de 
erkenning of op het genot van de verworven rechten op voor-
waarde dat er een evaluatie op grond van het dossier plaats-
vindt door een groep experts die de minister zal adviseren.

 a) De erkenning
   • Groep I

    Personen die houder zijn van één enkel diploma : 
    ofwel dat van FTA ofwel dat van apothekersassistent  
    (vroeger diploma of getuigschrift van een inhoudelijk 
    gelijkwaardige opleiding : de termen zijn geëvolueerd : 
    apotheekhulp, apothekershelper, …). Er moet voldaan 
    zijn aan de vereiste voorwaarden om het beroep uit 
    te oefenen (zie hierboven en het voornoemde KB van 
    5/02/97). 

   • Groep II a

    De personen die vallen onder de bepalingen van artikel 
    54ter van het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 
    1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids-
    zorgberoepen.

Toepassing van artikel 54ter, §2, 1° van het voornoemde 
KB nr. 78 van 10 november 1967 : personen die niet 
voldoen aan de kwalificatievoorwaarden en die houder
zijn van een diploma dat een opleiding bekroont waar-
van het niveau overeenstemt met de kwalificatievoor-
waarden. De erkenning wordt aan de aanvrager uitgereikt 
onder de voorwaarden die in deze bepaling zijn vast-
gelegd (met name het behalen van het diploma binnen 
6 jaar vanaf 1/09/10).

 b) Het genot van de verworven rechten
   • Groep II b
    Toepassing van artikel 54ter, §3, eerste lid van het 
    voornoemde KB nr. 78 van 10 november 1967 : personen
    die niet voldoen aan de kwalificatievoorwaarden 
    en die de verworven rechten genieten.

Het gaat om een afwijking van de vereiste van nood-
zakelijkheid van de erkenning. Het betreft de personen 
die op datum van 2 juli 1997 (datum van bekendmaking 
van het voornoemde KB van 5 februari 1997) sinds 
minstens 3 jaar handelingen hebben uitgevoerd die tot 
het beroep van FTA behoren en die dat kunnen bewijzen 
(via getuigschrift van de apotheker).

BELANGRIJK ! 
De erkenning of het genot van de verworven rechten 
zijn verplicht. Enkel de FTA’s die houder zijn van de erken-
ning of van de afwijking van de noodzakelijkheid van een 
erkenning mogen het beroep uitoefenen.

Indien u niet aan één van voormelde categorieën voldoet, 
kunt u steeds het contact center (T. 02 524 97 97) bellen 
voor meer informatie.
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De procedure 

 a)  Aanvraag van de erkenningsprocedure en 
  de procedure van ‘genot van verworven rechten’ :

  Voldoet u aan de voorwaarden ? Dien dan uw voorlopige 
  erkenningsaanvraag in tegen uiterlijk 31/08/11.
 
				Download het registratieformulier op  
    www.health.belgium.be 
     Gezondheidszorg  Gezondheidszorgberoepen
     Paramedici 

    of bel naar 02 524 97 97 (contact center) om uw 
    formulier te ontvangen. 

				Vul het registratieformulier in en voeg de volgende 
    documenten toe : 
    • voor degenen die een erkenning vragen :
     - een recto verso kopie van uw identiteitskaart 
     - een kopie van uw diploma of getuigschrift

    • voor degenen die een afwijking vragen in het kader 
     van de verworven rechten :
     - een recto verso kopie van uw identiteitskaart 
     - een kopie van het attest van de werkgever of elk 
       ander bewijsmiddel.

				Verstuur al deze documenten ofwel :
     • per post :

      FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
      keten en Leefmilieu 
      Eurostation II 
      Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en 
      Crisisbeheer
      Dienst Gezondheidszorgberoepen 

      Victor Hortaplein 40 bus 10
      1060 BRUSSEL

     • per mail naar info@health.fgov.be 

BELANGRIJK ! 
Zorg ervoor dat u het formulier uitprint dat met uw situa-
tie overeenstemt. 

Groep I : aanvraagformulier voor de erkenning als 
 farmaceutisch-technisch assistent.
Groep II a : aanvraagformulier voor de erkenning als 
 farmaceutisch-technisch assistent artikel 
 54ter.
Groep II b : aanvraagformulier voor een afwijking als 
 farmaceutisch-technisch assistent 

NB
Aanvragers die in een coöperatieve vennootschap 
werken die lid is van OPHACO (Vereniging der Coöpe-
ratieve Apotheken van België), worden verzocht hun 
documenten via de afdeling human resources van hun 
werkgever te versturen. Hun werkgever zal ze aan de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu bezorgen.



De volledige lijst met de meest gestelde vragen vindt 
u op de website www.health.belgium.be
 Gezondheidszorg  Gezondheidszorgberoepen 
 Paramedici 

Heeft u nog vragen ? Bel dan naar het contact center : 
02 524 97 97.
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 b) Behandeling van de aanvragen
    Administratief onderzoek

Uw aanvraag van erkenning zal eerst administratief 
onderzocht worden. Indien u aan de voorwaarden 
voldoet om de erkenning te verkrijgen, de aanvraag 
tijdig ingediend heeft EN een ontvangstmelding van 
deze aanvraag heeft ontvangen, zal u de handelingen 
van FTA mogen uitvoeren in afwachting van de beves-
tiging van uw registratie.

    Erkenning 

De Nationale Raad van de Paramedische Beroepen 
adviseert de Minister over de erkenningsaanvragen 
via een werkgroep ‘Erkenning’. Er kan bij een Beroeps-
commissie een beroep worden ingediend tegen een 
negatief advies dat de werkgroep heeft uitgebracht. 
De Minister neemt de uiteindelijke beslissing over de 
ingediende aanvraag tot erkenning.

Anderzijds verleent de Raad, op verzoek van de Minister 
of op eigen initiatief, adviezen over de uitoefening van 
de paramedische beroepen.

Meest gestelde vragen 
 

Wanneer zal ik mijn erkenning of mijn afwijking voor 
de uitoefening van verworven rechten verkrijgen ? 
Doorgaans duurt het 3 maanden vanaf de bevestiging dat het 
ingediende dossier volledig is. Afhankelijk van de juridische 
moeilijkheidsgraad kan dit schommelen.

Als ik deze procedure niet volg, mag ik het beroep dan nog 
uitoefenen ? 
Neen, enkel mensen die de erkenning of het genot van de 
verworven rechten verkregen hebben, mogen het beroep 
uitoefenen.

Betekent de erkenning ook een loonsverhoging ? 
Er is geen verband tussen de erkenning en de loonschaal.

Ik ga een tijdje stoppen met de uitoefening van mijn beroep. 
Zal ik nog recht hebben op mijn erkenning of ga ik die verliezen ? 
In principe worden de erkenning of de afwijking voor onbe-
paalde duur gegeven. Maar indien u niet meer voldoet aan de 
kwalificatievereisten voor het beroep van FTA, kan de minister 
de erkenning intrekken overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 12 en volgende van het KB van 18 november 2004 betref-
fende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische 
beroepen (BS van 21 december 2004).
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Alle geldende wetteksten 

 

  Het Koninklijk Besluit van 5 februari 1997 betreffende de 
  beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening 
  van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent en 
  houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee 
  deze laatste door een apothzeker kan worden belast (BS van 
  2 juli 1997).

  Het Koninklijk Besluit van 18 november 2004 betreffende de 
  erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen
  (BS van 21 december 2004), gewijzigd bij het Koninklijk 
  Besluit van 16 februari 2009 (BS van 6 april 2009).

  Het Koninklijk Besluit van 12 juli 2009 tot vaststelling van de 
  datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 
  18 november 2004 betreffende de erkenning van de be-
  oefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep 
  van farmaceutisch-technisch assistent (BS van 21 augustus 
  2009).

  Het Koninklijk Besluit van 12 juli 2009 tot vaststelling van 
  de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet 
  van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake ge-
  zondheidszorg, voor het beroep van farmaceutisch-technisch
  assistent (BS van 21 augustus 2009).

De Belgische beroeps-
verenigingen van FTA's 

Union Nationale des Assistants en Pharmacie 
de Belgique (UNAPB)

Rue Grande Bruyère 28
4840 Welkenraedt 

NL : 
Lieve ERKEN
T. 03 646 69 21
fc711615@skynet.be
   

FR :
Hubert RENKENS
T. 087 88 16 03
h_renkens@yahoo.fr

Michèle PIRSON
T. 04 275 63 41
michele_pirson@msn.com
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Met medewerking van

OFFICE DES PHARMACIES COOPERATIVES DE BELGIQUE
VERENIGING DER COÖPERATIEVE APOTHEKEN VAN BELGIE

Directoraat-generaal
Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer

Dienst Gezondheidszorgberoepen 

Eurostation II - Victor Hortaplein 40 bus 10 - 1060 Brussel
T. 02 524 97 97 (contact center) - F. 02 524 98 16

www.health.belgium.be


