Onderwerp : hoe bij detachering om te gaan met UZI passen.
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Apothekersassistenten (AA) die gedetacheerd worden en zonder UZI pas komen kunnen mogelijk
niet volledig hun werkzaamheden in de apotheek uitoefenen.
Uitgangspunt: Iedere AA moet een eigen UZI pas hebben.
Apothekersassistenten (die werken via een detacheerconstructie) kunnen zich sinds 1 januari 2016
als abonneezorgverlener in het UZI-register registreren en UZI-middelen aanvragen. UZI-middelen
welke zijn aangevraagd onder een eigen abonneeregistratie kunnen door deze AA op verschillende
werkplekken worden gebruikt.
Een UZI pas op deze manier aangevraagd wordt niet vergoed.
Op de UZI pas staan de volgende kenmerken;
1. UZI nummer; een uniek nummer voor certificaathouders (UZI pas nummer)
2. Pastype ; Z,N, M,S (resp zorgverlener, medewerker op naam, idem niet op naam,
servercertificaten)
3. Abonneenummer ; abonneenummer van de zorgaanbieder (URA nummer)
4. Rol; afhankelijk van pastypen
5. AGB code of als die er niet is 00000000
Vaste AA vragen een pas aan op het URA nummer van de apotheek zodat er altijd een koppeling is
tussen de apotheek en het pasnummer
Het URA nummer wordt pas bruikbaar als de zorgverlener (apotheker) de AA een mandaat daartoe
verstrekt en de pas gekoppeld is.
Voor een AA in vaste dienst is dus het URA nummer gekoppeld aan het mandaat door de apotheker
(=zorgverlener) of van de zorginstelling en het UZI pas nummer door het te activeren in het AIS.
Als een AA de apotheek verlaat moet de apotheker dus altijd het mandaat intrekken en het UZI pas
nummer deactiveren voor die apotheek.
AA kan niet meer werken met de UZI-pas in deze apotheek.
Gastgebruik: AA gaat beginnen:
Bij CGM: apotheker (zorgverlener) koppelt de UZI-pas van de AA (onder het kopje “UZI pas beheer”
in AIS) en activeert daarmee de UZI pas. De URA speelt hierin geen rol, anders dan dat een
afwijkende URA op een pas t.o.v. de organisatie, bepaalt dat deze pas onder gastgebruik valt.
Bij Pharmacom: Apotheker stelt permissies voor gebruik AIS bij medewerker in.
Medewerker (AA) start Pharmacom. Zodra UZI-pas vereist is, meldt het systeem dat aan deze
medewerker geen pas is gekoppeld en verzoekt om een pas. De aangeboden pas wordt geverifieerd
en er wordt getoond van wie de pas is. Medewerker bevestigt dat het zijn/haar pas is waarna de pas
door het systeem aan de medewerker wordt gekoppeld.
Vervolgens kent de apotheker de mandaten toe.
Gastgebruik: AA beëindigt werkzaamheden:
Bij CGM:
De apotheker kan altijd een pas ontkoppelen en daarmee kan er niet meer ingelogd worden met de
betreffende pas. Daarnaast kan de zorgverlener mandaten uitdelen of intrekken (onder het kopje
‘Beheren mandateringen” in het AIS).

Bij Pharmacom:
In medewerkerstabel worden de permissies ingetrokken. De pas blijft echter bruikbaar in
andere praktijken (“gastgebruik”) tot einde geldigheidsdatum, tenzij de apotheker de pas
afmeldt bij CIBG.
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