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De eerste VNActueel van 2012 is een feit. 
Het eerste nummer ook dat wordt verspreid 
onder alle openbare apothekers in Nederland. 
Dat is VNA voornemens vanaf nu met elke 
VNActueel te doen.

In deze uitgave treft u onderwerpen aan die 
betrekking hebben op ontwikkelingen in de 
openbare farmacie en waarmee de Stichting 
VNA zich momenteel bezighoudt, zoals met 
het transitiejaar voor de invoering van vrije 
tarieven. De onderhandelingen hierover zijn 
achter de rug en we maken ons op voor het 
jaar 2013. Waar staan wij als openbare apo-
theken in 2012? Declareren is dermate 
ondoorzichtig geworden, dat de gemiddelde 
apotheker alleen nog met hulp van buitenaf 
en achteraf zijn prijsstelling kan bepalen. En 
passant hebben wij ook het risico van prijs-
verhogingen ‘gratis herverzekerd’. Dat risico 
leek blijkbaar beheersbaar (we hebben 
immers massaal de contracten ondertekend 
en een uiterst scherpe prijsstelling neergezet 
voor onze zorgverlening; zijnde meestal niet 

meer dan 1 cent). Maar dat leidt nu mogelijk 
tot grote problemen in de bedrijfskolom.

De Stichting VNA heeft alle zeilen bijgezet 
om de zelfstandige openbare apotheker te 
ondersteunen in deze woelige tijden. De 
openbare apotheker als ondernemer is gebaat 
bij vrije keuzes en een continue afweging 
van kosten en opbrengsten. VNA ondersteunt 
apothekers in deze keuzeprocessen door hen 
in staat te stellen gebruik te maken van de 
voordelen die een volledig zelfstandig 
 collectief kan bieden. Als VNA apotheker-
ondernemer blijft u daarbij aan het roer 
staan van uw onderneming. Wij staan u 
graag met raad en daad terzijde. Daarbij 
bouwen we op meer dan 60 jaar ervaring in 
de zelfstandige openbare farmacie. Ondanks 
continu verschuivende panelen, zien wij de 
toekomst met vertrouwen tegemoet.

Veel leesplezier,

Frits Offermann, apotheker

Voorwoord

Ab Klink:

“Inspanningen apothekers leiden tot lagere zorgkosten”
“Kwaliteit voorop stellen, is bittere noodzaak; voor patiënten en voor de houdbaarheid 
van ons zorgstelsel”, aldus Ab Klink van strategisch adviesbureau Booz & Company. 
Apothekers zijn op dat vlak al goed bezig, constateert de oud-minister van 
Volksgezondheid.

Apothekers hebben de afgelopen jaren een 
belangrijke kanteling gemaakt: van genees-
middelendistributeur naar leverancier van 
farmaceutische zorg. De eerste exponenten 
daarvan zijn de medication reviews en bewa-
king van de therapietrouw. Hiervoor heeft de 
overheid een betaalregel gecreëerd. Waar 
apothekers voorheen alleen een receptregel-
vergoeding ontvingen, kunnen ze nu ook 
inkomsten genereren door farmaceutische 
dienstverlening en toegevoegde waarde te 
bieden. “Therapietrouw en medication reviews 
zijn niet voorwaardelijk, maar leveren wel een 
belangrijke bijdrage aan betere zorg”, vindt 
Klink. “Bevordering van de therapietrouw 
leidt bijvoorbeeld tot minder complicaties en 
daardoor minder zorgkosten.”

Houdgreep
Klink bespeurt ‘beginnende openingen’ bij 
verzekeraars om met apothekers op te trek-
ken. “Wel kan ook de reactie zijn: ‘Bevorderen 
van therapietrouw en werken aan medica-
tion reviews maken deel uit van je vak, daar 
moet je gewoon aan voldoen. Investeringen 
zijn daar inherent aan’. Die houding moti-
veert niet echt.” In de praktijk merkt Klink 
dat apothekers desondanks vaak toch inves-
teren in meer personeel, spreekruimtes en 
ICT. “Uiteindelijk moet dat natuurlijk wel 
lonen.” Hij verwacht dat de inspanningen 
van  apothekers resulteren in lagere zorgkos-
ten. “Daarom worden verzekeraars en zorg-
verleners toch meer en meer partners in het 
bevorderen van betere en daarmee goed-
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kopere zorg. Dat zorgt voor financiële ruim-
te die zorgverzekeraars onder meer kunnen 
gebruiken om apothekers tegemoet te 
komen. Apothekers waren de eerste groep 
die nadacht over creëren van toegevoegde 
waarde. Dat is nodig, want met uitzondering 
van leveren van farmaceutische zorg en wel-
licht de geïntegreerde ketenzorg, is de zorg 
georganiseerd op basis van contacten en 
volume. Daar moeten we vanaf.”

Volume vs kwaliteit
Niet vrije prijsvorming, maar prestatiebe-
kostiging ziet de oud-minister als een 
mogelijk probleem voor de toekomst van 
zorg. “Binnen ons zorgstelsel wordt voorals-
nog alleen volume betaalt, geen kwaliteit. 
De farmacie loopt op dat punt vooruit. Het 
is goed als de apotheker weet waarom een 
middel wordt gebruikt zodat hij complica-
ties kan voorkomen en zo de druk op de 
tweede lijn kan verminderen. Vooralsnog 
betekent investeren in kwaliteit echter 
automatisch minder volume en daarmee is 
de zorgverlener nog te vaak een dief van 
zijn eigen portemonnee.” Teruggaan naar 
budgettering vindt Klink geen optie. Dat zal 
volgens hem leiden tot minder productivi-
teit. “Dan hebben we, met het oog op de 
dreigende personeelsschaarste, echt een 

probleem. Alleen tot 2025 hebben we al 
450.000 extra mensen in de zorg nodig om 
aan de toenemende zorgvraag te kunnen 
voldoen.” Zo’n groot personeelstekort maakt 
het niet alleen onmogelijk straks iedereen 
nog goed te kunnen helpen, het zal ook de 
toch al stijgende zorgkosten verder verho-
gen, veronderstelt Klink. “Door schaarste 
stijgen namelijk de lonen en zullen boven-
dien weer wachtlijsten ontstaan.”
De strategisch adviseur voorziet een Baumol-
effect: de arbeidsproductiviteit in de zorg 
groeit minder snel dan in de rest van de 
economie, terwijl de loonkosten meer dan 
evenredig toenemen. “Door de overall loon-
matiging zijn de lonen in de zorg ook gema-
tigd gebleven en liepen ze in de pas met de 
arbeidsproductiviteit”, licht Klink toe. “Als 
schaarste de lonen opdrijft, verdwijnt die 
matiging en wordt de zorg echt duur. Een 
ongewenst effect van schaarste aan perso-
neel is bovendien dat mensen die het kun-
nen betalen, over de grens gaan kijken waar 
ze de benodigde zorg wel op tijd kunnen 
krijgen. Dat leidt tot een tweedeling in de 
zorg. Dát moeten we zien te voorkomen.”

Resultaat telt
Als minister van Volksgezondheid zette Klink 
zelf al stappen om de zorgkosten omlaag te 

brengen. Een koers in lijn met die van zijn 
voorganger Hans Hoogervorst en Klinks 
opvolger Edith Schippers. Competitie vormt 
daarin een belangrijke pijler: de zorg betaal-
baar houden door prijsdalingen. Toch is dat 
volgens Klink niet voldoende. “Competitie 
drijft ook volumes op en dat ligt dus in 
belangrijke mate aan de manier waarop we 
de zorg betalen; we betalen voor contactmo-
menten en niet, of slechts mondjesmaat, 
voor resultaat.” Dat was bijvoorbeeld reden 
apothekers niet langer alleen te betalen 
voor geleverde medicatie, maar vooral voor 
hun inspanningen om de medicatieveilig-
heid en therapietrouw te bevorderen. 
“Kwaliteit voorop stellen, is bittere nood-
zaak; voor patiënten en voor de houdbaar-
heid van ons zorgstelsel. Betere zorg levert 
namelijk minder kosten op. Bovendien wordt 
zorgpersoneel minder belast als je meer aan 
preventie - ook secundair en tertiair - doet. 
Ook voor het bestrijden van schaarste aan 
zorgpersoneel is dit belangrijk. We moeten 
af van het stelsel waarin patiënten overvra-
gen en dat specialisten teveel uitnodigt te 
overbieden. We moeten prestatie met kwali-
teit verenigen en niet alleen contacten, 
volume en behandelen waarderen.”

Actualiteitenlunch vergroot naamsbekendheid
De Stichting VNA heeft het afgelopen jaar een groot aantal apotheken over-
genomen. Dit heeft direct tot gevolg dat wij behoefte hebben aan jonge, 
enthousiaste en ondernemende apothekers. Om de naamsbekendheid onder 
jonge apothekers te vergroten, ondersteunt VNA diverse activiteiten aan de 
universiteiten van Utrecht en Groningen.

Zo was er 16 maart een actualiteitenlunch met de Utrechtse Pharmaceutische Studen ten-
vereniging ‘Unitas Pharma ceuti corum’ in het Minnaert gebouw. Het onderwerp van deze 
discussiebijeenkomst was ‘Vrije tarieven voor farmaceutische zorg’. Na een korte inleiding 
over de stichting VNA, zette Marie-Hélène Schutjens (jurist en bijzonder hoogleraar 
Farmaceutisch Recht aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit 
Utrecht) de nieuwe werkelijkheid voor de openbare farmacie uiteen. Ervaringen uit de 
 praktijk werden afgezet tegen de theorie. Voor de studenten een mooie gelegenheid inkijk 
te krijgen in de positie van de openbare apotheker. 
De Stichting VNA levert op deze wijze een bijdrage aan de opleiding van haar toekomstige 
stichtingsapothekers.
De samenwerking met de Utrechtse studenten zal uiteindelijk leiden tot meer naamsbekend-
heid van de stichting VNA en vormt zo een mooie kennismaking met toekomstige stichtings-
apothekers!

Wij kijken terug op een geslaagde actualiteitenlunch.

Frits Offermann, apotheker
www.schutjensdebruin.nl
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Er zijn nog steeds genoeg jonge apothekers, 
die graag een eigen apotheek willen verkrij-
gen, bespeurt VNA-directeur Kristian van 
Zijtveld. “In vergelijking met vijf jaar gele-
den is het aantal actief zoekenden echter 
wel afgenomen. Dat komt vooral door de 
houding van banken voor de verstrekkking 
van financiering. Ook de onzekerheden over 
de toekomst van de zelfstandige openbare 
farmacie spelen een rol bij de besluitvor-
ming om wel of geen eigenaar te willen 
worden van een apotheek. Al met al zorgt 
dat ervoor dat jonge apothekers de beheers-
baarheid van risico’s moeilijker kunnen 
inschatten.”

“Met deze constructie wordt 

adequaat ingespeeld op  

het veranderende bancaire 

klimaat”

De goodwill is de afgelopen jaren structu-
reel verlaagd. “Dat heeft uiteraard te maken 
met het veranderde verdienmodel van apo-
theken. De invoering van het preferentiebe-
leid, afkalving van de inkoopvoordelen en 
de toenemende druk op de marges door 
verlaging van de receptregelvergoedingen 
leiden tot een verslechterd exploitatieresul-
taat. Dat heeft uiteraard effect op de toe-
komstige winsten en dat leidt weer tot een 
verlaging van de goodwill”, zegt Van 
Zijtveld. De hoogte van de goodwill hangt 
volgens hem volledig af van de lokale situ-
atie en is daardoor lastig in zijn algemeen-
heid te benoemen. “Omvang in patiënten en 
regels, de geleverde kwaliteit in de apo-
theek, samenwerking met artsen en het 
lokale ondernemerschap maken onderdeel 
uit van de waardebepaling van een apo-
theekbedrijf”, schetst de VNA-directeur.

Nieuwe winstrechtconstructie
De Stichting VNA heeft als doel jonge, 
ondernemende apothekers met een gezonde 
dosis vakinhoudelijk enthousiasme de kans 
te geven zelfstandig ondernemer te worden 

zonder dat hij wordt opgezadeld met zware 
financiële verplichtingen. “De zelfstandige 
openbare apotheker, die wil stoppen met de 
beroepsbeoefening, kan zijn apotheek over-
dragen aan VNA”, legt Van Zijtveld uit. Dit 
kan in de vorm van een contante over-
dracht, een contante overdracht (waarbij de 
overdragende apotheek een deel meefinan-
ciert) of een winstrechtsconstructie (waar-
bij de overdragende apotheker gedurende 
21 jaar een winstrecht ontvangt uit de apo-
theek). “Na de overdracht van de apotheek 
stelt VNA een ‘jonge’ apotheker aan als 
gevestigd apotheker.” Deze zogeheten 
stichting apothekers worden zorgvuldig 
geselecteerd en vervolgens opgeleid en 
begeleid gedurende een loondienst-manage-
mentcontractperiode van vijf jaar. Een tra-
ject gericht op onder meer financieel en 
personeelsmanagement, bedrijfshulpverle-
ning, marktgericht ondernemerschap en 
effectief leidinggeven. Van Zijtveld: “Na 
deze periode zet VNA het dienstverband 
voort in een vennootschap. Daarbij werkt de 
apotheker gedurende 16 jaar als beherend 
vennoot samen met VNA aan de exploitatie. 
Na een totale periode van 21 jaar is de apo-
theker volledig eigenaar van de apotheek.”

Niet tornen aan generatiemodel
Het generatiemodel is immer de ideologie 
geweest achter de Stichting VNA. Ondanks 
veranderde omgevingsfactoren is de 21-jaar-
termijn al die jaren heilig gebleven. “Aan 
dat generatiemodel wordt niet getornd”, 
stelt Van Zijtveld. “Daarin ligt namelijk de 
kracht van VNA: zakelijk en privé verzorging 
gedurende het leven door de financiële 
risico’s over de verschillende generaties te 
verspreiden.”

VNA is al jaren in staat apotheken van de 
oude generatie over te dragen op de nieuwe 
via verschillende overdrachtsconstructies. 
De laatste loot die is ontsproten, is de con-
tante overdracht met medefinanciering door 
de overdragende apotheker. In de praktijk 
ziet dat er als volgt uit: De overdragende 
apotheker draagt een deel van de apotheek 
direct over tegen contanten en een deel van 
de apotheek draagt hij over via een partiële 
medefinanciering (lening), waarover hij 
rente ontvangt. “Op deze manier kan de 
apotheker een deel van zijn vermogen vei-
ligstellen tegen een goed rendement. Ook 
voor VNA is het goed, want met deze con-
structie wordt adequaat ingespeeld op het 
veranderende bancaire klimaat”, besluit Van 
Zijtveld.

VNA lanceert nieuwe winstrechtconstructie
Na 60 jaar staat de winstrechtconstructie van VNA nog altijd fier overeind. Dat 
komt mede door de ontwikkeling die het VNA-concept heeft doorgemaakt. De 
laatste stap in die evolutie is de contante overdracht met medefinanciering door 
de overdragende apotheker.
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Apothekers weten nog niet goed hoe om te 
gaan met de vrije prijzen die sinds 1 janu-
ari gelden. Voor Franco Somers van Apotheek 
Dorrestein uit Nieuwerkerk aan den IJssel is 
wel duidelijk dat apothekers af moeten van 
de gedachte dat alles zomaar in een recept-
regelvergoeding zit. “We moeten ons niet 
langer blindstaren op wat verzekeraars ver-
goeden, maar zelf als ondernemer aan de 
slag. We moeten het met elkaar doen. Meer 
receptregels maken en klanten binden. Leun 
niet achterover, maar kijk waar je kansen 
liggen en speel daarop in.”
Somers zit zelf in een dichtbevolkt gebied 
met één andere apotheek in eigendom van 
VNA en heeft zo bijna geen concurrentie. 
Hij wil de concurrentie aangaan met apo-
thekers in omliggende dorpen. “De concur-
rentie is helemaal open sinds de 
Thuisapotheek spotjes op tv draait”, stelt 
Somers die vindt dat veel collega’s te 
afwachtend zijn. “Ze proberen bij elkaar te 
gaan zitten, terwijl ze geen maatschap of 
financiële bemoeienis met elkaar hebben. 
Dat is een verkeerde houding. Je moet niet 
achterover leunen, maar voorover en actie 
ondernemen. Je moet keihard werken om 
geld te verdienen.”

Onbevredigend resultaat
“Je kunt niet anders dan de invoering van 
de vrije prijzen over je heen laten komen”, 
luidt de mening van Chiel Winter. De apo-
theker van Apotheek de Wiljes in Groningen 
is uiteraard de onderhandelingen met zorg-
verzekeraars aangegaan, maar vindt het 
resultaat absoluut onbevredigend. “Voor de 
invoering van ‘vrije prijzen’ zijn allerlei 
systemen ineens losgelaten. Er is echter 

Vrije prijzen:

Wie trekt de portemonnee?
De vrije prijzen vormen een wassen neus en heeft als enig doel de geneesmiddelenuit-
gaven omlaag te brengen. Een maatregel die nooit tot concurrentie zal leiden. Of wel?

geen enkele onderhandelingsruimte. Het is 
‘gelukt’ om met achttien apothekers in 
Groningen - die geen directe concurrent van 
elkaar zijn - te ‘onderhandelen’ met zorgver-
zekeraars. Die onderhandelingen stelden 
echter weinig voor. Een handtekening bij 
het kruisje en dat was het. Teleurstellend 
ook om te zien hoe verzekeraars omgaan 
met extra prestaties. De grootste verzeke-
raar heeft enkele prestaties geschrapt en 
voor andere prestaties zo’n lage vergoeding 
ingesteld, dat je er met goed fatsoen nog 
geen schoonmaker voor aan het werk kunt 
zetten. Het idee was altijd al dat zorgverze-
keraars voor de laagste prijs gingen en niet 
voor kwaliteit. Dat idee is tijdens de ‘onder-
handelingsronde’ met ‘vrije prijzen’ weer 
eens bevestigd.”

Veel onduidelijkheid
Voor de meeste apotheken, maar volgens 
apothekers ook voor zorgverzekeraars, was 
en is nog steeds de vraag: wat wil de over-
heid met de nieuwe tariefstructuur berei-
ken? Apotheker Roelof Jacob te Velde 
(Marnix Apotheek in Haarlem) heeft nog 
niemand gehoord voor wie de bedoeling 
achter de vrije tarieven helemaal duidelijk 
is. Per 2013 verwacht hij meer helderheid. 
“Wat daarvoor in elk geval nodig is, is een 
systeem om kwaliteit op een goede manier 
te kunnen vastleggen. Voor ons apothekers, 
maar ook voor zorgverzekeraars. Zo’n 
systeem is er nu niet. Achmea werkt bijvoor-
beeld met klanttevredenheidsonderzoeken 
en mystery guests. Maar wat je als apothe-
ker aan toegevoegde waarde kunt bieden, is 
niet duidelijk.” Winter vult aan: “Verzekeraars 
stellen onder meer eisen aan openingstijden 
en bereikbaarheid. Prima. Ook hebben ze 
een tevredenheidsindex ingesteld. Hoe lang 
moet iemand wachten? Hoe snel word je 
geholpen? Die index gaat echter voorbij aan 

het kwaliteitsaspect. Als we bijvoorbeeld 
met de arts overleggen over de medicatie, 
dan moet de klant even wachten. Die vindt 
dat natuurlijk niet leuk, maar die ruggen-
spraak komt wel de zorg aan hem ten goede. 
Al met al klant ontevreden en een beoorde-
ling op basis van emotie in plaats van ratio. 
Als verzekeraars dan ook nog eens met 
droge ogen zeggen: ‘We gaan voor kwaliteit’ 
en er vervolgens onder het mom van keuze-
vrijheid op sturen dat mensen via een inter-
netapotheek hun medicijnen krijgen, dan 
klopt er iets niet. Daarmee creëren zorgver-
zekeraars alleen maar een speelveld waarin 
ze klanten en apothekers onder druk zet-
ten.”

Slikken of stikken
Roel de Groot van Apotheek Jansen in 
Amersfoort noemt de vrije prijzen en onder-
handelingsmogelijkheden ‘een farce’. “Je 
krijgt de prijzen door de zorgverzekeraar 
opgelegd en dan is het slikken of stikken. 
We praten met vijf partijen in zorgverzeke-
raarsland. Ik heb geen illusie dat wij een 
vuist kunnen maken zolang wij niet lande-
lijk mogen onderhandelen zoals huisartsen 
wel mogen doen”, uit De Groot zijn zorgen. 
“Ik hoor overal dat we 10 procent moeten 
inleveren ten opzichte van voorgaande 
jaren. Dat betekent dus dat we allemaal 
minsten 10 procent meer omzet moeten 
maken, willen we alles kunnen blijven beta-
len! Zolang de groei hoog genoeg blijft, 
blijft het leed te overzien. Als je echter niet 
groeit, of heel klein bent, dan is 10 procent 
veel om in te leveren. Want je moet je 
medewerkers wel op dezelfde manier blijven 
belonen. De kosten blijven gelijk, alleen de 
winst daalt. Dat voel je als apotheker. Je 
moet dus groeien als apotheek. Meer doen. 
Meer patiënten binnenhalen. Meer recepten 
verwerken. Meer werk verzetten. Dat heb je 
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echter niet zelf in de hand. Apotheek hou-
den is local business. Zit je in een wijk die 
krimpt, heb je pech. Zit je in een buurt die 
groeit of vergrijst, of heb je een slecht func-
tionerende collega naast je, dan heb je een 
beetje geluk.”

Onderhandelingen als aanbesteding
De hele markt voor farmaceutische zorg is 
inmiddels zo complex dat iedere apotheker 
zich moet afvragen of hij onderhandelingen 
met zorgverzekeraars als onafhankelijk apo-
theker nog wel aankan. De invoering van 
vrije prijzen zullen in elk geval niet leiden 
tot het gewenste resultaat, meent Winter. 
“In plaats van onderlinge concurrentie zie 
je juist meer noodgedwongen samenwerking 
ontstaan. Straks kun je alleen nog meedoen 
aan onderhandelingen als je een grote jon-
gen bent.” Hij vergelijkt het met aanbeste-
dingen door de overheid. “Zo’n aanbeste-
ding wordt zo ingestoken dat alleen grote 
organisaties aan de eisen kunnen voldoen. 
Die bedrijven besteden het werk vervolgens 
echter grotendeels uit aan onderaannemers 
die ze helemaal uitkleden. Dat gaat ook 
gebeuren met ons apothekers. Werken als 
zelfstandig apotheker wordt daardoor steeds 
moeilijker, terwijl het gewenste effect zou 
moeten zijn dat we serieus gaan onderhan-
delen met zorgverzekeraars.” Winter ver-
wacht dat er een soort zorggroepen van 
apothekers ontstaan. “Als zorggroep kunnen 
ze dan geen prijsafspraken maken, maar wel 
namens apothekers laten onderhandelen. 
Apothekers worden noodgedwongen rich-
ting dergelijke constructies geduwd.”

Zelf onderhandelen?
Te Velde en De Groot hebben er bewust voor 
gekozen zich voor de onderhandelingen niet 
aan te sluiten bij een grote club. “Ik heb 
niet de indruk dat daardoor betere afspra-
ken konden worden gemaakt”, zegt Te 
Velde. Hij verwacht zich in de toekomst 
echter wel aan te sluiten bij een collectief. 
“Wij hebben namelijk niet de tools om kwa-
liteitseisen vast te leggen en de kracht niet 
om met verzekeraars te onderhandelen. 
Door samen te werken, kunnen we sterker 
staan ten opzichte van de zorgverzeke-
raars.” De Groot is er nog niet uit. “Er is via 
het collectief niet meer bereikt dan ik als 
individuele apotheker heb bereikt.”
Bij het afsluiten van de contracten met 
zorgverzekeraars voor 2012 heeft Somers 
ondersteuning gekregen van VNA. “VNA 
heeft ons goed ondersteund. Het is een 

VNA Café 13 maart 2012
Oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink gaf tijdens het tweede VNA Café 
zijn perspectief op de bekostiging van zorg in de toekomst. Dit Café vond 
plaats na afloop van de Wetenschappelijke dag van de KNmP op 13 maart.

Het VNA Café biedt apothekers de moge-
lijkheid in informele sfeer een lezing van 
een interessante spreker bij te wonen. In 
het eerste VNA Café in IJmuiden stond ons 
brein centraal in de lezing van professor 
Swaab. Het tweede VNA Café ging over de 
bekostiging van de gezondheidszorg van-
uit een uniek perspectief. Oud-minister Ab 
Klink (zie ook elders in dit nummer) gaf 
een inkijk in de wijze waarop enerzijds 
beleidsmakers binnen de overheid de 
gezondheidszorg en bijkomende kosten 
bekijken en anderzijds hoe wetenschap-
pers en consultants oplossingen proberen 
aan te dragen.

In een korte inleiding lichtte Klink het 
beleid van diverse kabinetten uit. Hierbij 
werden de voor-, maar ook de nadelen 
haarfijn uitgelegd. Met name de nadelen 
uitten zich meestal als een erfenis voor 
het volgende kabinet. Het huidige beleid 
gaat nog voornamelijk uit van de prijzen 
drukken door marktwerking en competitie. 
De grote problemen in de kosten van de 

gezondheidszorg zitten echter vooral aan de 
kant van de volumegroei en te verwachten 
personeelsschaarste. Hierdoor kunnen kos-
ten explosief stijgen.
Uit Klinks betoog werd tevens duidelijk dat 
de vergrijzing van de maatschappij slechts 
verantwoordelijk is voor een gering aandeel 
van de groei van zorgkosten. Fragmentatie 
van de zorg zorgt ervoor dat kosten in de 
eerste lijn niet leiden tot verlaging van 
kosten in de tweede lijn.

De apothekers spraken hun zorgen uit over 
de gang van zaken in de onderhandelingen 
met zorgverzekeraars. Voor Klink is duidelijk 
dat het hele stelsel zoals het nu is vormge-
geven door de knieën gaat als zorgverzeke-
raars en zorgverleners elkaar niet als part-
ners gaan zien. Dit leidde tot een levendige 
discussie in de zaal. Een discussie die na 
beëindiging van de bijeenkomst door velen 
een-op-een werd voortgezet met Klink.

Ook na het tweede VNA Café kijkt VNA terug 
op een interessante en sfeervolle avond.

verademing dat ik het niet allemaal zelf 
hoefde te doen. Ook als ik straks vennoot 
wordt, zou ik het aan VNA overlaten”, aldus 
de stichtingsapotheker. “Als VNA dat zou 
kunnen, zou dat prima zijn”, zegt Te Velde, 
die best zou willen dat VNA de onderhande-
lingen in de toekomst op zich neemt.

Het moet anders
De systematiek waarvoor de overheid nu 
heeft gekozen, kunnen de apothekers bijna 
niet meer uitleggen aan de klant. Maar die 
merkt vooralsnog vrijwel niets van de veran-
dering. Weliswaar is de bijdrage Eigen Risico 
verhoogd, maar voor het overige declareren 
de meeste apothekers alles nog rechtstreeks 
bij de zorgverzekeraar. En dat moet anders, 
vindt Somers. “Klanten of patiënten zo goed 
mogelijk voorlichten, is de taak van de apo-
theker. Mensen begrijpen het wel, maar zijn 
niet geneigd bij de apotheker de portemon-
nee te trekken om zelf te betalen, omdat ze 
dat niet gewend zijn. Als ik een patiënt 
vertel dat we voor een inhalatie-instructie 

een x-bedrag rekenen, zegt hij dat hij die 
instructie al van de huisarts heeft gehad. Ik 
weet dat dit vaak niet zo is, maar het is 
uiteindelijk hun eigen verantwoordelijk-
heid”, licht hij toe. Dat gedrag brengt ech-
ter wel het juiste gebruik van medicatie en 
de therapietrouw in gevaar. “Het moet er bij 
de mensen uit dat ze naar de apotheek kun-
nen zonder de portemonnee te trekken”, 
vervolgt Somers. “Klanten zullen moeten 
gaan betalen voor de extra’s die apothekers 
doen zoals reisadvisering.” De apotheker 
verwacht, door de invoering van vrije prij-
zen, over 2012 een terugloop van inkomsten 
uit medicijnen en receptregels. “Dat moet je 
opvangen door de concurrentie aan te gaan 
met andere apothekers en door meer zorg-
advies te geven. Op die manier kun je klan-
ten aan je binden. Zodoende zullen gezonde 
apotheken zich onderscheiden van onge-
zonde apotheken. 
Apothekers moeten 
meer ondernemer 
 worden.”
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Veel apothekers sluiten voor de onderhan-
delingen met zorgverzekeraars graag aan bij 
VNA. Als beheerder kan VNA contracten 
sluiten voor de stichtingsapothekers, ven-
noten en aangeslotenen. VNA heeft hiervoor 
een speciale werkgroep in het leven geroe-
pen die, naast Frits Offermann en Kristian 
van Zijtveld van VNA, bestaat uit aangeslo-
tene Paul van Bakel, vennoot Roelof Jacob 
te Velde en stichtingsapotheker Michiel 
Grijsen. De werkgroep heeft afgelopen jaar 
al met de zorginkopers van alle zorgverzeke-
raars om tafel gezeten. In samenwerking 
met zorgmakelaar Lex Geerts heeft dat gere-
sulteerd in overzichten van alle contracten 
voor de eigendomsapotheken. Ook heeft 
VNA apothekers ondersteunt met de juiste 
invoer van de diverse prijzen in de verschil-
lende systemen. “We hebben het collectief 
opgezet met in ons achterhoofd de zelfstan-
dige apotheker die baas is in eigen huis”, 
licht Frits Offermann toe. “Een en ander 

VNA voert onderhandelingen met zorgverzekeraars voor ongeveer vijftig apotheken. 
Wat kan VNA voor hen en wellicht ook voor u betekenen?

heeft geresulteerd in goede contractbespre-
kingen met de verschillende zorgverzeke-
raars. De input die dat heeft opgeleverd, 
willen we gebruiken om onze achterban voor 
de komende onderhandelingsperiode op één 
lijn te krijgen. We hebben nu duidelijke 
handvatten om te werken aan onder meer 
certificering, klanttevredenheidsonderzoek, 
de KNMP-kwaliteitsprofielen en de mystery 
guests. Belangrijke factoren om straks als 
apotheker in aanmerking te kunnen komen 
voor een hoger tarief.”

Investeren
Wie voor een hoger tarief in aanmerking wil 
komen, zal moeten investeren in genoemde 
factoren. Daarbij staat voor VNA voorop dat 
de adviezen van de werkgroep bedrijfsecono-
misch zijn onderbouwd, aangezien het 
bedrijfsrisico steeds meer wordt afgewenteld 
op de apotheker. De apotheker vraagt zich 
uiteraard af of het wel handig en verstandig 

is om grote investeringen te doen om gecer-
tificeerd te raken, als niet zeker is dat hij die 
investering terugverdiend. Hij wordt immers 
ook afgerekend op zaken waarop hij hele-
maal geen invloed heeft, zoals het voor-
schrijfgedrag van huisartsen. “Daarom zitten 
we nu al met zorgverzekeraars om tafel”, legt 
Van Zijtveld uit. “Daarbij maakt VNA bewust 
gebruik van het collectief om zodoende meer 
gewicht in de schaal te kunnen leggen. Op 
basis van de informatie die voortkomt uit de 
gesprekken, laten wij de weg zien, maar 
uiteindelijk mag de apotheker zelf zijn route 
bepalen. Ons doel is niet anders dan onze 
apothekers te ontlasten in de vaak drukke 
eindejaarsperiode en om onduidelijkheden 
ten aanzien van alle aspecten van de zorg-
contractering op te helderen. Welke partijen 
zijn er? Wat bieden ze aan? Wat zijn de voors 
en tegens om ergens bij aan te sluiten? Een 
antwoord op deze vragen zorgt voor rust. 
VNA maakt daarmee de markt transparant 
voor haar apothekers, zodat zij zich kunnen 
blijven focussen op hun primaire taak: de 
farmaceutische zorg aan patiënten.”

VNA bundelt krachten rond zorgcontractering
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Sinds afgelopen jaar worden de VNA-
opleidingen weer volledig aangeboden. 
Daarbij is bewust gekozen voor deelonder-
werpen, zodat apothekers zich kunnen bij-
spijkeren op het niveau waarop zij dat nodig 
vinden. De animo is groot, constateert 
VNA’s hoofd Beheer Peter Joseph. “Per cur-
sus is er plaats voor 30 mensen en die aan-
tallen lijken zich redelijk snel te vullen. Zij 
kunnen zich inschrijven voor diverse, KNMP-
geaccrediteerde opleidingen.” Joseph dicht 
de animo vooral toe aan de op de apotheek-
praktijk toegespitste opleidingen. “De 
docenten zijn volledig bekend met het 

apotheekbedrijf en de farmacie.” Alleen de 
basis- en herhalingstraining Bedrijfshulp-
verlening zijn algemeen van aard. “Wel 
wordt in deze cursus op het medische 
onderdeel van een groter kennisniveau van 
de cursist uitgegaan, dan het geval is bij 
cursisten met een niet-medische of farma-
ceutische achtergrond.”

VJA Overnameavond
Dat VNA haar opleidingsprogramma gratis 
openstelt voor VJA-apothekers is een direct 
gevolg van de VJA Overnameavond begin 
februari. Samen met Mediq en VVAa mocht 

VNA er vertellen over de overdrachtscon-
structies. “Tijdens die bijeenkomst hebben 
we duidelijk kunnen maken dat ook in het 
huidige economische klimaat een overname 
van een apotheek nog steeds mogelijk is”, 
herinnert Joseph. “Het was een mooie gele-
genheid om bij jonge apothekers in het 
vizier te komen met een duidelijk verhaal 
over de VNA-constructie die passende moge-
lijkheden biedt voor carrière en privé zonder 
dat het ene hinder heeft van het andere. 
Dat leverde uitermate positieve reacties op. 
Er kwam direct al een aantal apothekers die 
met VNA in gesprek wilden om het traject 
van stichtingsapotheker te bespreken. 
Bovendien leverde de mogelijkheid om gra-
tis deel te nemen aan VNA-opleidingen veel 
respons op, want ook daarvoor geldt: VNA 
biedt altijd meer.”

Gratis opleidingsprogramma voor VJA-apothekers
De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) komt op voor de belangen van de begin-
nende openbaar apotheker en daarmee de toekomst van de professie en de kwali-
teit van de dienstverlening aan patiënten. Dat is VNA uit het hart gegrepen. Een 
goede reden om het door de KNmP geaccrediteerde VNA-opleidingsprogramma 
gratis open te stellen voor deze groep jonge apothekers.

Overzicht resterend opleidingsprogramma VNA 2012

ONDErWErP DAtUm

Praktijkgericht personeelsmanagement 19 april

Situationeel leiderschap 24 mei

Omgevingsanalyse en KNMP 13 september

Marktontwikkelingen en ondernemerschap (deel I) 4 oktober

Marktontwikkelingen en ondernemerschap (deel II) 11 oktober

Basistraining bedrijfshulpverlening 8 november

Herhalingstraining bedrijfshulpverlening en brandbestrijding 15 november
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OVErLEDEN:

01-01-2012 mw J.C.A. Evers-Poel, 
 winstgerechtigde van de 
opgeheven apotheek Evers  
te Schiedam

GEBOrEN:

30-12-2011 Elle, dochter van  
drs. F.J. Krijgsman en  
mw J. Krijgsman-Hogchem, 
 apotheek Vreeswijk te 
Nieuwegein

26-01-2012 Stijn Nicolas Petrus, zoon 
van drs. R.P. Fiselier en  
mw E. Fiselier-Poot, 
 apotheek Medistate te 
Heemskerk

01-02-2012 Merlijn, zoon van  
drs. M.B. Mulder en  
mw Y. van Houwelingen, 
apotheek Elinkwijk te 
Utrecht

UIt DIENSt:

   VNA-kantoor  
mw A. van Leeuwen 
Boomkamp,  secretaresse

IN DIENSt:

01-01-2012 drs. M.N. Le, apotheek 
Zoetevaart en apotheek Hulst 
te Hulst

01-03-2012 mw I.M. Redder MSc, 
 apotheek Duivenstede te 
Hoogeveen

01-04-2012 mw drs. I.C.M. Beusmans, 
Vivaldi apotheek en Lisse 
apotheek te Lisse

01-04-2012 mw drs. A.P. Agterof, 
 apotheek De Gaard en  
Van Duin te Utrecht

1 april VNA Voorjaarsbijeenkomst Amsterdam

19 april Opleidingsdag Praktijkgericht personeelsmanagement

16 t/m 20 mei VNA-reis naar Berlijn

24 mei Opleidingsdag Situationeel leiderschap

6 september VNA Golfdag

13 september Opleidingsdag Omgevingsanalyse en KNMP

4 oktober Opleidingsdag Marktontwikkeling en Ondernemerschap I

6 en 7 oktober STAP weekend

11 oktober Opleidingsdag Marktontwikkeling en Ondernemerschap II

21 oktober Hardloopevenement Maliebaanloop Utrecht

8 november Opleidingsdag Basistraining BHV en Brandbestrijding

15 november Opleidingsdag herhalingstraining BHV en Brandbestrijding

29 november VNA Themadag

PErSONALIA

VNA evenementen 2012

VNActueel is het huisorgaan van de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA). VNActueel 
 verschijnt in een oplage van 2.000 exemplaren en is bedoeld voor bij VNA aangesloten apothekers, mede-
werkers en relaties. Wie vragen/opmerkingen heeft over de inhoud, kan contact opnemen met VNA op  
tel. (033) 460 10 00 en fax (033) 460 10 01.
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