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Minister Schippers (VWS) vindt 
apotheker gewaardeerd onderdeel 
van de eerstelijn
‘Apothekers zijn dé deskundigen op het gebied van medicijnen. Zij zouden 
daarom nog meer vraagbaak moeten worden voor andere zorgverleners in de 
 eerstelijn, hun kennis aan hen overdragen en samen oplossingen  zoeken om de 
gezondheid van hun patiënten te verbeteren’, aldus minister Edith Schippers van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 preferentiebeleid heeft goed gewerkt, maar 
we zitten ook op de bodem. Verzekeraars 
moeten zich dat ook aantrekken. Het is 
bovendien zaak om breder te kijken dan 
alleen naar de kosten voor geneesmiddelen. 
Met de inzet van medicatie kunnen immers 
ziekenhuisopnames worden voorkomen of 
mensen aan het werk blijven. Er worden dus 
op andere gebieden kosten bespaard.’

Bewustwording kweken
Om ook patiënten meer bewust te maken 
van de kosten in de zorg, staan sinds  
1 januari de kosten voor het eerste-terhand-
stellingsgesprek vermeld op het declaratie-
overzicht van hun zorgverzekeraar. Een 
toeslag die niet nieuw is, maar nu deze 
inzichtelijk is gemaakt, tot veel negatieve 
reacties van patiënten heeft geleid. ‘Het is 
altijd zo dat als mensen iets “gratis” lijken 
te krijgen, er nooit problemen zijn’, aldus 
Schippers. ‘Zodra je echter maatregelen 
neemt om kosten in te dammen, krijg je te 
maken met de moral hazard. Mensen betalen 
premie en hebben recht op alle zorg, is het 
idee. Als je niets doet, blijven de kosten 
stijgen en zullen vervolgens de premies 
omhoog gaan. Dat willen de mensen ook 
niet. Dan moet je soms impopulaire maat-
regelen nemen. Ik loop niet weg voor het 
feit dat we soms betalingen vragen of voor 

De vakantiemaanden staan voor de 
deur. Voor velen een periode van 
relatieve rust. In de apotheken zal 
het werk echter niet minder zijn. 
Gezondheid, en gebrek daaraan, kent 
geen vakantie. Bij de VNA staan we 
zeker niet stil. Zo worden ook in 
2014 met grote regelmaat apotheken 
overgedragen aan jonge apothekers. 
Wij stellen dan ook in deze editie 
van VNActueel graag een paar nieuwe 
stichtingsapothekers voor.

Daarnaast gaan onze activiteiten onvermin-
derd door. Misschien was u aanwezig bij 
onze voorjaarsbijeenkomst in Amsterdam of 
bij de VNA-studiereis naar Madrid. Een ver-
slag hiervan valt te lezen in dit nummer.
In deze editie hebben we ook belang-

wekkende interviews. Wij zijn er trots op, 
dat de minister van VWS haar visie op het 
farmaciedossier wilde geven voor VNActueel. 
Bovendien geeft onze directeur in dit num-
mer zijn visie op de actualiteit en de toe-
komst van VNA binnen het complexe speel-
veld van de zelfstandige openbare farmacie.
Ondanks deze uitdagende tijden zijn wij 
overtuigd van de kracht van het zelfstandig 
ondernemerschap in de openbare farmacie 
in combinatie met een landelijke opereren-
de organisatie, die de apothekers – waar 
nodig – ondersteunt. Als u gebruik wilt 
maken van deze dienstverlening, kunt u 
uiteraard contact met ons opnemen.
Ik wens u veel leesplezier.

Frits Offermann
Gedelegeerd bestuurslid

Voorwoord

De minister is zich ervan bewust dat apothe-
kers moeilijke jaren achter zich hebben. 
‘Complimenten voor hoe apothekers het 
hebben opgepakt’, stelt Schippers. Met 
name het preferentiebeleid heeft volgens 
haar voor een grote omslag gezorgd. ‘Ik 
besef terdege dat de invoering van het pre-
ferentiebeleid heeft geleid tot moeilijke 
tijden voor apothekers en hun assistenten. 
Ik weet uit ervaring met mijn eigen apo-
theek hoe moeilijk het is geweest om uit te 
leggen waarom bijvoorbeeld een patiënt de 
ene keer een witte en de andere keer een 
gele pil meekreeg. Ik heb veel respect voor 
de manier waarop de assistenten dat steeds 
weer hebben gedaan. Die omslag was echter 
wel nodig, want de farmakosten groeiden 
veel harder dan de economie. Ik ben blij dat 
we het nu onder controle hebben. Het Minister Schippers
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een goedkope variant medicijn gaan met 
dezelfde werking en van gelijke kwaliteit. 
Iedere zorgverlener zal steeds vaker moeten 
uitleggen waarom er wel of niet nog een extra 
röntgenfoto wordt gemaakt of een nieuwe 
behandeling wordt gestart. Ook de apotheek 
is eigenaar van het probleem van de kosten. 
Het zijn geen gemakkelijke gesprekken, maar 
wel noodzakelijk om de zorgkosten niet ver-
der uit de pan te laten rijzen.’

Zorgverlenerschap
Schippers geeft aan niet exact te weten hoe 
de wereld zich het komend decennium ont-
wikkelt voor apothekers. ‘Vroeger wist je 
hoe de wereld er over tien jaar uitzag, maar 
de wereld verandert razendsnel. Het vak van 
apotheker zal in ieder geval richting zorg-
verlenerschap gaan. Dáár liggen de  kansen 
om de zorg fors te verbeteren en verspilling 
tegen te gaan. Als je daar als apotheker de 
schouders onder wilt zetten, biedt dat 
 kansen om als zorgverlener/ondernemer te 
slagen. Zeker als je bedenkt dat we nog 
maar aan het begin staan van allerlei 
 nieuwe ontwikkelingen zoals ouderenzorg 
thuis, een deel van de huidige ziekenhuis-
zorg terug in de buurt, de overheveling van 
zorgtaken naar gemeenten en patiënten die 
steeds meer zelfredzaam zijn. Het is aan 
apothekers om te kijken hoe zij in dat veld 
hun meerwaarde kunnen leveren. Zij zijn dé 
deskundigen op het gebied van medicijnen. 
Zij zouden daarom nog meer vraagbaak 
 moeten worden voor andere zorgverleners in 
de eerstelijn, hun kennis aan hen over-
dragen en samen oplossingen zoeken om de 
gezondheid van hun patiënten te verbeteren.’

Belangrijke rol apothekers
De bewindsvrouw ziet met genoegen hoe de 
patiënt steeds meer centraal komt te staan 
door de switch die apothekers hebben 
gemaakt van “handelaar” naar “leverancier 
van farmaceutische zorg”. Toch is er volgens 
Schippers op dat punt nog wel winst te 
boeken. ‘Vooral met betrekking tot zaken als 
medicatieoverdracht en therapietrouw 
 spelen apotheken met hun kennis een 
belangrijke rol. Het is daarbij mijn taak om 
belemmeringen voor innovatie uit de weg te 
nemen. Daarom is het goed dat de apothe-
kers betrokken zijn bij het Bestuurlijk 
Overleg Eerstelijn. Daarin zijn al afspraken 
gemaakt over de medicatiebeoordeling en 
de medicatieoverdracht. De deelname van 
apothekers aan dit overleg helpt ook om in 
een breder kader tot ideeën te komen om 
zorg op een andere manier te doen en/of te 

financieren. Zoals verder ontschotten door 
shared savings. Bijvoorbeeld doordat een 
investering in farmacie leidt tot minder 
kosten voor de AWBZ of in het ziekenhuis. 
Innovatie biedt zo een enorme kans voor 
verbeteringen in de zorg. Zorg die steeds 
meer op maat en in de buurt van de patiënt 
zal worden georganiseerd. Apothekers heb-
ben met hun kennis en kunde veel kansen 
om met bijvoorbeeld huisartsen en de wijk-
verpleegkundige de farmaceutische zorg 
rondom patiënten te organiseren en daar-
voor financiën te krijgen. Ik zie op dat vlak 
goede dingen gebeuren. Ook innoveren 
apothekers mee, bijvoorbeeld apothekers 
waar je online herhaalrecepten kunt aanvra-
gen. Misschien is het ook een idee om via 
internet vragen van patiënten te beant-
woorden, zoals er huisartsen zijn die consul-

ten houden via internet. Patiënten willen 
namelijk steeds meer vanuit huis, op een 
tijdstip dat het hen schikt, hun zorgvragen 
beantwoord krijgen.’

Kansen
Schippers toont zich gecharmeerd van het 
visiedocument ‘Coach, Cure & Care 2025’ 
waarin onder andere jonge apothekers hun 
visie geven op het zorglandschap in 
Nederland. ‘Zij zien vooral veel kansen. 
Bijvoorbeeld om in de opleiding gezamenlijk 
colleges te volgen om ook de gedachtegang 
van andere zorgverleners te kunnen volgen. 
Dat zij nu al samen de verbinding zoeken en 
kijken waar ze elkaar in kennis en kunde 
kunnen versterken om de zorg voor patiën-
ten te verbeteren, dat vind ik de juiste 
 spirit. Echt top!’

VNA bouwt aan de toekomst
In veel gevallen is een aan VNA overgedragen apotheek op korte termijn toe 
aan een verbouwing. Zo’n verbouwing draagt in positieve zin bij aan de (her)
positionering van de apotheek en biedt de nieuwe stichtingsapotheker de moge-
lijkheid zijn naamsbekendheid binnen het verzorgingsgebied te vergroten.

VNA heeft in het afgelopen jaar vier apotheken volledig verbouwd. Bij het verschijnen van 
dit nummer heeft bovendien net de oplevering plaatsgevonden van twee samengevoegde 
apotheken. VNA en de betrokken apothekers kijken terug op een intensieve periode en de 
resultaten mogen er zijn.

Met de overname van 
Apotheek van der Vliet in 
2014, zijn alle apotheken in 
Lisse onder beheer van de 

stichtingsapothekers Inez Beusmans (Vivaldi 
Apotheek) en Bisnoe Adhien (Lissese Apotheek). 
Na de overname is Apotheek van der Vliet 
samengevoegd met de Lissese Apotheek. 
Laatstgenoemde apotheek heeft begin juni 
haar deuren geopend aan de Koninginneweg 87 
(de voormalige locatie van Apotheek van der 
Vliet). De Vivaldi Apotheek was na de overname 
per 1 januari 2012 al verbouwd in juli 2012.

Zo is in mei 2013 Apotheek 
Weijer in Gouda na een lang
durig voortraject verhuisd 
naar Mediplaza aan de 
Ronsseweg 1 in deze stad.

De per 1 januari 2013 verworven Linnaeus Apotheek in Amsterdam is onder leiding van 
 stichtingsapotheker Cisko Schepers volledig  verbouwd en opgeleverd in december 2013.

Apotheek Zoetevaart in Hulst is ook verbouwd 
en in maart opgeleverd. Gedurende de ver
bouwing heeft stichtingsapotheker Nhut Le, 
samen met zijn team, de apotheek voortgezet 
in een noodapotheek van VNA.

In Nieuwegein is Zorg
plein Zuid opgericht. Dit 
is een volledig gereno
veerd zorgcentrum waarin 

Apotheek Vreeswijk (stichtingsapotheker: 
Florus Krijgsman) en een aantal huis artsen 
en fysiotherapiepraktijken zich per januari 
2014  hebben gevestigd.
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Zelfstandig openbaar farmacie is door aller-
lei maatregelen steeds moeilijker geworden. 
VNA biedt apothekers mogelijkheden om 
zich desondanks als zorgverlener/onderne-
mer te ontwikkelen. ‘Met de nadruk op 
mogelijkheden’, zegt VNA-directeur Kristian 
van Zijtveld. ‘Binnen VNA kan iedere apo-
theker namelijk zijn eigen visie loslaten op 
de ontwikkeling van zijn apotheek. Wij 
gebruiken en delen de kennis en kunde van 
al onze apothekers om een ieders apotheek 
zowel vakinhoudelijk als bedrijfsecono-
misch zo goed mogelijk neer te zetten. Wij 
proberen apothekers lokaal te ontlasten 
door administratielasten weg te nemen bij-
voorbeeld door de zorgcontractering voor 
onze rekening te nemen voor onze apothe-
kers. Wij vergelijken marktpartijen en zor-
gen voor marktconforme afspraken. Wij 
zorgen voor de contracten, bundelen de 
informatie en zorgen ervoor dat alle con-
tractvoorwaarden in de apotheeksystemen 
staan. Op die manier kunnen apothekers 
zich volledig richten op de farmaceutische 

VNA-directeur Kristian van Zijtveld ondersteunt apothekers:
‘Apothekers moeten zich kunnen richten op 
 farmaceutische zorg’

zorg. Hetzelfde geldt voor de collectieve 
inkoop. Daar zijn we twee jaar geleden mee 
gestart. Vijftig apotheken hebben hier toen 
met succes aan deelgenomen. Voor het vol-
gende inkoopcollectief hebben zich al meer 
dan tachtig apotheken aangemeld. Daarmee 
wordt de schaalkracht vergroot en de indi-
viduele apotheker ontlast zodat hij zich 
meer kan richten op waar hij goed in is: 
leveren van kwalitatief de beste farma-
ceutische zorg.’

Vóór en dóór apothekers
VNA ondersteunt apothekers ook op juri-
disch, financieel en huisvestingsgebied. 
Bovendien adviseert VNA rondom zaken als 
de dienst- en kennisapotheek. ‘VNA is een 
stichting die wordt bestuurd door apothe-
kers. Op die manier houden wij ons gedach-
tegoed ‘vóór en dóór apothekers’ op een 
hoog niveau’, legt Van Zijtveld uit. ‘VNA-
apothekers zijn en blijven autonoom in de 
uitoefening van hun beroep. Daarom worden 
duidelijke afspraken gemaakt binnen welke 

kaders beleid wordt gevoerd.’ Afspraken 
daarover legt VNA grotendeels vast in de 
overeenkomsten tussen de Stichting en haar 
apothekers.

Beheerkader
Daarnaast heeft VNA het zogenoemde VNA-
beheerkader ontwikkeld. Dit beheerkader 
kent zowel een farmaceutisch als een 
bedrijfseconomisch deel. Het eerste dient 
om de levering van hoogwaardige, farma-
ceutische hulp te waarborgen. Het tweede is 
gericht op continuïteit en optimale resulta-
ten behalen in de apotheek door bijvoor-
beeld personeel efficiënt in te zetten en de 
inkoop te optimaliseren. Van Zijtveld: ‘Er 
zijn dashboards gedestilleerd vanuit alle 
informatie en data die VNA uit haar inmid-
dels meer dan 100 apotheken vergaard. 
Door onze dashboard-informatie is een soort 
benchmarkapotheek ontstaan; de meest 
optimale apotheekorganisatie waar iedere 
apotheker met ondersteuning van VNA naar-
toe kan werken. 

Kruisbestuiving
De VNA-constructie begint met de over-
dracht van een apotheek aan de stichting 
(zie kader “VNA in het kort”, red.). ‘Wij 
zoeken vervolgens een jonge apotheker om 
de apotheek voort te zetten. Indien nog 
nodig helpen we hem of haar de apotheek 
kwalitatief op te schalen. Dat wil zeggen: 
gecertificeerd raken zodat de apotheek vol-
doet aan het VNA Beheerkader, het KNMP-
profiel en de actuele kwaliteitseisen van 
zorgverzekeraars. Daarnaast biedt VNA ver-
schillende collectiviteiten zoals op het 
gebied van zorgverzekeringen, inkoop, ver-
zekeringen en bancaire arrangementen. 
Bovendien heeft VNA een uitgebreid sociaal 
programma met studiereizen en bijeenkom-
sten om alle geledingen binnen VNA bijeen 
te brengen. Bij deze events staan kruisbe-
stuiving van ondernemerschap en affiniteit 
met het zelfstandig openbaar apotheker-
schap centraal voor de ruim 100 apothekers 
en meer dan 50 aangeslotenen.’

Een adequate pensioenvoorziening bieden aan apothekers die hun apotheekbedrijf willen stoppen, jonge apothekers aan 
een eigen apotheek helpen én hoogwaardige farmaceutische zorg in Nederland waarborgen. Dat zijn de belangrijkste 
 pijlers van VNA. VNA maakt zich niet alleen sterk voor de eigen achterban, maar laat via de LOA een krachtig, eendrachtig 
en eensluidend geluid horen voor de toekomst van alle apotheekeigenaren.

Kristian van Zijtveld
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Krachtig, eendrachtig en eensluidend 
geluid
VNA maakt zich niet alleen sterk voor de 
eigen achterban, maar wil namens alle apo-
theekeigenaren een krachtig, eendrachtig en 
eensluidend geluid laten horen. Dat gebeurt 
via Van Zijtveld die sinds enkele maanden 
zitting heeft in de KNMP-sectie Landelijke 
Openbare Apotheken (LOA). ‘De LOA behar-
tigt het sociaal economisch belang van de 
openbare farmacie en streeft naar een 
gewaardeerde positie voor alle apotheekei-
genaren binnen de gezondheidszorg’, maakt 
Van Zijtveld duidelijk. Om dat te bewerkstel-
ligen heeft de LOA eerst een trendanalyse 
uitgevoerd. ‘Trends die we signaleren, zijn 
dat mensen zorg dichtbij huis willen tegen 
lage kosten. Daarvoor is goede samenwer-
king in de eerstelijn nodig, net als inzage in 
het medicijngebruik – dat door toenemende 
vergrijzing almaar stijgt en meer complex 
wordt - en de kosten die daarmee samenhan-
gen. Meer complexe en betere zorg vraagt 
om betere procesondersteuning en beleidsin-
formatie. Dat biedt kansen om meer patiënt-
gerichte zorg te ondersteunen. Daarnaast 
biedt lokale samenwerking met andere zorg-
verleners in de eerstelijn de mogelijkheid om 
meer geïntegreerde zorg aan te bieden en zo 
de bedrijfsbelangen veilig te stellen. Binnen 
de LOA kijken we hoe we apothekers daarin 
de juiste richting kunnen wijzen.’

Hands on input
De LOA focust op de belangrijkste beleids-
dossiers en probeert daarop hands on input 
te bieden om de bedrijfsbelangen van de 
openbaar apothekers te optimaliseren. De 
LOA heeft daarbij vier speerpunten. Van 
Zijtveld somt op: ‘Ten eerste wil de LOA apo-
thekers positief stimuleren om een hoger 
kwaliteitsniveau te halen. Op die manier 
kunnen apothekers nadrukkelijker hun posi-
tie in de zorgketen innemen. Ten tweede: de 
wens van de patiënt staat centraal. Hen 
moeten wij duidelijk de maatschappelijke 
meerwaarde van de apotheek laten zien. Ten 
derde is voor de beste, patiëntgerichte far-
maceutische zorg een goede bedrijfsvoering 
noodzakelijk. Zaken die het bedrijfsbelang 
verder dienen zijn bijvoorbeeld verbetering 
van de ICT in de eerstelijn zodat processen 
soepeler verlopen en de administratieve las-
ten lichter worden zodat een duurzaam apo-
theekbedrijf bestaat dat is gekoppeld aan de 
farmaceutische zorg. Dat kan bijdragen aan 
betere en meer betaalbare zorg. Kennis delen 
draagt daar zeker aan bij en VNA neemt 
daarin graag haar verantwoordelijkheid.’

De Stichting VNA is (mede)eigenaar van ruim 100 apotheken verspreid over heel 
Nederland. Zij zet zich actief en breed in voor het behoud van de zelfstandige openbare 
farmacie in Nederland en staat borg voor een gezonde toekomst van apothekers.
Niet alleen bij een overdracht of overname, maar ook gedurende het samenwerkings-
verband ondersteunt VNA apothekers bij het beheer van de apotheek om de opzet en 
exploitatie van de apotheek te waarborgen, kennis op peil te houden en uit te breiden, 
of om juridische bijstand te verlenen.

Apotheekoverdracht
VNA kent diverse overdrachtsvormen waarbij veel mogelijk is, zoals:
• een contante overdracht;
• een contante overdracht waarbij de overdragende apotheker een deel meefinanciert;
• een winstrechtconstructie waarbij de overdragende apotheker gedurende 21 jaar een 

winstrecht uit de apotheek ontvangt.
Ook combinaties van deze vormen, zijn mogelijk om de apotheker een zorgeloos pensioen 
te bieden met behoud van betrokkenheid bij de farmacie.

Stichtingsapothekers
Een stichtingsapotheker is een gevestigd apotheker in loondienst bij VNA. Hij ontvangt 
na twee jaar gedurende drie jaar een basissalaris dat wordt aangevuld met een aandeel 
uit de overwinst van de apotheek. In die periode van vijf jaar wordt de stichtings apo-
theker zorgvuldig begeleid en ondersteund vanuit VNA.
Na vijf jaar in dienst van VNA treedt de stichtingsapotheker als vennoot toe in een samen-
werkingsverband met VNA. Dit samenwerkingsverband is erop gericht om het eigendom 
van de apotheek na 16 jaar volledig over te dragen. Zo wordt een jonge apotheker na in 
totaal 21 jaar volledig eigenaar van een apotheek zonder goodwill te hoeven betalen.

Aangeslotene
Als zelfstandig ondernemer is een apotheker uitstekend in staat om een apotheek te 
leiden. Wie zich daarbij als aangeslotene aansluit bij VNA kan gebruikmaken van de VNA-
collectiviteit, -diensten en -faciliteiten. Ook kunnen aangeslotenen aanspraak maken op 
de unieke calamiteitendekking en - als een aangeslotene zijn apotheek te zijner tijd aan 
VNA wil overdragen - profiteren van de ruime overdrachtsmogelijkheden.

VNA in het kort

Aangeslotenen VNA krijgen 
inzicht in apotheekoverdracht
Golfsociëteit de Lage Vuursche vormde op 15 mei het decor van een bijeenkomst voor 
aangeslotenen. Op deze zonovergoten dag togen gasten uit alle windrichtingen naar het 
midden van het land. Daar werden hun de mogelijkheden en services uitgelegd en toe-
gelicht die VNA haar aangeslotenen biedt. Ook het proces van een apotheekoverdracht 
werd uit de doeken gedaan aan de hand van praktijkvoorbeelden.
De bijeenkomst zette zich aan tafel voort. Daarbij werd de situatie in de wereld van de 
farmacie uitgebreid besproken en wisselden de aanwezigen veel persoonlijke verhalen uit.

‘Voor de Stichting VNA was het een goede gelegenheid om te ondervinden waar de 
belangstelling van de aangeslotenen zich met name op richt en wat de Stichting VNA 
voor de aangeslotenen kan doen’, blikt gedelegeerd bestuurslid Frits Offermann terug. ‘De 
positieve sfeer en uitwisseling van informatie zijn voldoende aanleiding om deze bijeen-
komst voor aangeslotenen zeker te herhalen.’
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De maatschap lijkt de nieuwe norm onder 
jonge apothekers die zich hebben verbon-
den aan VNA. Apothekers die onder hun 
eigen naam werken in hun eigen praktijk en 
doelbewust samenwerking zoeken met colle-
ga-apothekers. ‘Samen met VNA-apothekers 
Roeland Böttger van apotheek Ex Aqua en 
Sam Gijsberts van Apotheek Reuvers ben ik 
momenteel bezig een maatschap in te 
 richten’, vertelt Judith Kleerebezem (30). 
‘Door nauw samen te werken kunnen we veel 
zaken centraliseren en taken verdelen zodat 
we specialisaties krijgen. Kleerebezem heeft 
wekelijks overleg met haar collega’s van Ex 
Aqua Apotheek en Apotheek Reuvers. 
Bovendien is er maandelijks overleg tussen 
alle apothekers die in deze apotheken wer-
ken. ‘Eigenlijk is al het personeel dat binnen 
deze vier apotheken werkt flexibel inzet-
baar. Daarbij proberen we wel de teams 
zoveel mogelijk in stand te houden, zodat 
de klanten een vertrouwd gezicht houden.’

Schaalvergroting en efficiency
verbetering
In Lisse is het niet anders. Samen met Inez 
Beusmans van de Vivaldi Apotheek - die ook 
onder VNA-vlag vaart - stapt Adhien in de 
Lissese/Vivaldi-maatschap om schaalvergro-
ting en efficiencyverbetering te bewerkstel-
ligen. ‘We willen elkaars sterke punten 
benutten. Zo wordt de bereiding van medi-
cijnen uitbesteedt aan de Vivaldi Apotheek 
en verzorgen wij de baxters. Indien nodig 
wisselen we uiteraard personeel uit bij 
ziekte of vakantie. Samenwerken is beter. 
Voor ons omdat je niet elkaars directe con-
current bent en omdat je kennis kunt bun-
delen zodat de patiënt betere zorg krijgt.’

Smart filling
Naast de organisatorische verandering werkt 
Kleerebezem aan plannen voor een verbou-
wing van de apotheek. ‘Momenteel hebben 
we weinig ruimte voor de balie. Daardoor 
laat de privacy voor klanten te wensen over. 
Achter de counter is echter nog heel veel 
hokkerige ruimte, waarvan sommige meters 
amper worden benut. We willen ook de her-
haalrecepten graag centraal en dan achterin 

Samen sterk
Stichtingapothekers Judith Kleere bezem en Bisnoe Adhien zijn ambitieuze 
zorgverleners die in respectievelijk Lelystad en Lisse door schaalvergroting 
en kennisdeling de zorg voor hun patiëntenpolpulatie willen verbeteren én 
de bedrijfsvoering optimaliseren. ‘Samenwerken is beter. Voor ons omdat je 
niet elkaars directe concurrent bent en kennis kunt bundelen zodat de patiënt 
betere zorg krijgt.’

Bisnoe Adhien en VNA

Bisnoe Adhien (27) is 10 maart als stich-
tingsapotheker begonnen in de Lissese 
Apotheek. ‘In de apotheek waar ik voor-
heen werkzaam was, las ik altijd al met 
veel plezier VNActueel.’ Voormalig jaarge-
noot Nhut Le (stichtingsapotheker in 
Hulst, red.) tipte mij dat VNA op zoek was 
naar een nieuwe stichtingsapotheker. In 
een goed gesprek met Peter Joseph is mij 
de VNA-constructie uitgelegd, verteld wat 
VNA van mij verwacht en wat ik van de 
stichting kan verwachten. Vrij onverwachts 
werd mij de apotheek in Lisse aangeboden. 
Ondanks de twee uur reizen per dag heb ik 
hier niet lang over na hoeven denken. Nu 
begin ik twee jaar in loondienst. Daarna 
ben ik drie jaar winstgerechtigd, vervol-
gens word ik vennoot en na in totaal 21 
jaar ben ik volledig eigenaar van de apo-
theek. Als je het maximale uit jezelf wilt 
halen, wilt ondernemen en gaat voor de 
win-winsituatie, dan is VNA de beste keus. 
Een constructie die je maximaal prikkelt 
om te ondernemen, zonder dat je financi-
eel risico loopt. VNA doet bovendien al het 
voorwerk zoals de jaarcijfers doornemen en 
een omgevingsanalyse maken. Daardoor  

 
 
kan ik me helemaal richten op de apo-
theek. Groot verschil met traditioneel in 
loondienst werkende apothekers is wel dat 
ik me niet onmisbaar, maar juist misbaar 
wil maken door de apotheek zo efficiënt 
mogelijk in te richten met medewerkers die 
eigen verantwoordelijkheid willen nemen 
voor het werk dat ze doen en waar ik alleen 
maar sturing aan geef. Hierdoor kan ik me 
richten op de echte apothekerstaken en de 
kwalitatieve verbetering van de zorg die 
we gezamenlijk leveren.’

een ruimte voor smart filling waar ook de 
andere apotheken gebruik van zullen maken. 
VNA is daar heel positief over en denkt mee 
hoe de apotheek meer efficiënt kan worden 
ingericht. Voor mijn vragen over smart fil-
ling heeft VNA ons direct verwezen naar een 
apotheek waar ze dat al doen. Daar ga ik 
binnenkort met Roeland en Sam kijken hoe 
zij dat hebben ingericht. Die apotheek zit 
ook in een maatschap, dus ook daar kunnen 
we vast nog praktische informatie over 
inwinnen.’

Verbouwing
Op het moment van schrijven staat de 
Lissese Apotheek aan de vooravond van een 
verhuizing. De verbouwing van de eerder dit 
jaar ingelijfde apotheek in Lisse is dan bijna 

achter de rug, waarna de Lissese Apotheek 
haar intrek zal nemen in het meer centraal 
in het winkelgebied gelegen pand. Vol trots 
toont Adhien de nieuwe locatie. De glazen 
pui over de hele breedte van de apotheek 
zorgt voor veel daglicht. Binnen valt het 
oog direct op de in zes balies gedeelde 
counter. Uiteraard ontbreekt ook een 
spreekkamer voor meer privacy niet. Achter 
de counter is alles gericht op bedieningsge-
mak. ‘Het moet een apotheek worden waarin 
logistiek en zorg is gescheiden maar wel 
onder één dak zitten’, vertelt Adhien. ‘We 
zetten in op smart filling en koppelen dat 
aan proactief herhalen. Chronisch gebrui-
kers kunnen we op die manier efficiënt 
bedienen waardoor er tijd overblijft voor 
medication reviews, begeleiding bij eerste 
uitgiftes en het efficienter maken van de 
onderneming.’

Kwaliteitinhoudelijke verbeteringen
Binnen de apothekermaatschap in Lelystad 
willen Kleerebezem en haar collega-apothe-
kers eerst de herhaalservice verbeteren 



66

Judith Kleerebezem en VNA

Judith Kleerebezem (30) werkt sinds febru-
ari 2013 in Apotheek Koster in Lelystad. De 
apotheek in de stad waar Kleerebezem is 
geboren en getogen, is sinds 1 oktober in 
handen van VNA. De jonge Lelystadse is 
sindsdien als stichtingsapotheker verant-
woordelijk voor het reilen en zeilen in de 
apotheek. ‘Toen ik hoorde dat de eigenaar 
de apotheek wilde verkopen, was ik bang 
bij een keten terecht te komen. Gelukkig 
heeft hij voor VNA gekozen. 30 September 
hoorde het personeel dat de apotheek ver-
kocht was en een dag later stonden Peter 
Joseph en Kristian van Zijtveld van VNA al 
op de stoep om te vertellen dat VNA de 
apotheek had overgenomen en wat de 
plannen waren. Zij hebben toen ook geke-
ken of ik in het plaatje paste om stich-
tingsapotheker te worden. Dat leek mij een 
enorme uitdaging: je loopt weinig risico 
maar groeit wel in 21 jaar naar een eigen 
apotheek. Vanaf de start heb ik de moge-
lijkheid gekregen te werken zoals ik wil en  

 
 
de organisatie op mijn manier in te rich-
ten. Een constructie waarin ik de gelegen-
heid krijg om in de apotheek te groeien 
met ondersteuning op alle fronten van 
VNA. Zo is er elk kwartaal overleg over wat 
er speelt, wat goed gaat en wat beter kan. 
Ook biedt VNA cursussen om je als apothe-
ker verder te ontwikkelen in de bedrijfs-
voering.’

zodat deze beter planbaar en in alle apothe-
ken gelijk wordt. Pluspunt is dat de vier 
apotheken (onder Apotheek Koster valt ook 
nog Apotheek De Jol, red.) allemaal al het-
zelfde apotheeksysteem gebruiken. ‘De 
manier van declareren, afkeuringen en aan-
vragen is al helemaal op elkaar afgestemd. 

Mijn focus ligt daarnaast op kwaliteitinhou-
delijke verbeteringen. Ik vind het prima dat 
we als apothekers steeds meer worden 
betaald voor de zorg die we leveren. 

Zo kunnen we uit medicatiebeoordelingen 
veel informatie halen om de zorg aan 
patiënten te verbeteren doordat bepaalde 
geneesmiddelen kunnen vervallen of dat er 
misschien extra geneesmiddelen nodig zijn. 

Als mensen echter zien dat zo’n beoordeling 
70 euro kost, denken veel van hen: “Laat 
maar zitten”. In dergelijke beoordelingen 
en ook het gebruiksadvies rondom medica-
tie zit echter onze toegevoegde waarde.’

Ruim 60 deelnemers aan de VNA studie -
reis 2014 verzamelen zich woensdag 
21 mei op Schiphol voor vertrek naar 
de geweldige stad Madrid. De gasten 
hebben een reisprogramma ontvangen, 
maar kunnen zich nauwelijks een voor-
stelling maken van de vele indrukken 
die de komende dagen gaan volgen. 
Een gemengd gezelschap dat alle erva-
ringen met elkaar zal delen.

De reis zal een aaneenschakeling zijn van 
indrukken van deze boeiende stad. Naast de 
prachtige musea is er ruim voldoende aan-
dacht voor de culinaire kant van de stad. De 
locaties zijn zorgvuldig geselecteerd en 
geven een verrassende indruk van de stad. 
Een stad met een koninklijk aanzien en een 
zeer moderne inslag.
De flamenco show brengt de toeschouwers in 
extase en een bezoek aan Aranjuez is een oase 
van rust. Op de slotavond domineert de finale 
van de Champions League de stad. Een fees-
tende menigte van 300.000 fans in de stad, 
waar een aantal gasten zich graag bij aan-
sluit, vormt een mooie afsluiting van de reis. 
Na 5 dagen keert het gezelschap terug op 
Schiphol. Enigszins vermoeid, maar met genoeg 
stof tot nadenken en vele herinneringen.

Koninklijke dagen in trendy Madrid
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Het Kinderhospice is 11 april officieel 
geopend waarbij ook de nieuwe naam is ont-
huld: Kinderhospice Binnenveld. Het 
Kinderhospice biedt plaats aan maximaal 12 
kinderen en legt een solide basis voor de 
continuïteit van de zorg aan ernstig zieke 
kinderen. De doelstelling van Kinderhospice 
Binnenveld is complexe zorg bieden aan ern-
stig en ongeneeslijk zieke kinderen met een 
beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt 
gegeven in een kleinschalige en huiselijke 
voorziening. De overige gezinsleden krijgen 
zo even een adempauze en nemen daarna de 
zorg voor hun zieke kind weer over.

Namens het Kinderhospice bedankt VNA alle 
donateurs voor hun gulle gift. 
Als u nog een extra bijdrage wilt leveren 
aan de zorg voor ernstig zieke kinderen, kijk 
dan op www.kinderhospicedeglind.nl naar 
de mogelijkheden voor een donatie.

Donatie aan Kinderhospice  
goed besteed
Tijdens het VNA Lustrumfeest hebben de gasten gul gedoneerd voor Kinderhospice 
De Glind. Het VNA-bestuur heeft dat bedrag nog aangevuld en vorig jaar de 
donatie uitgereikt. Dat geld is onder andere besteed aan een medicijnkast op 
de nieuwe locatie van het Kinderhospice in de gemeente Barneveld.

Het kabinet wil met nieuwe wetge-
ving de zorg dichter bij de mensen 
brengen zodat zij langer thuis kunnen 
wonen. Het idee daarbij is om met 
nieuwe wetgeving intramurale zorg 
per 1 januari 2015 zoveel mogelijk af 
te bouwen. Mr Corine Schutrops van 
ScheerSanders Advocaten in Den Haag 
licht de kabinetsplannen toe. Daarbij 
ziet zij kansen voor lokale openbare 
apotheken.

Om de langdurige zorg betaalbaar te hou-
den, wil het kabinet de bekostiging van 
langdurige zorg ingrijpend veranderen. De 
staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport heeft hiervoor op 10 maart 
2014 een voorstel voor een nieuwe wet 
ingediend bij de Tweede Kamer: de Wet 
langdurige zorg (Wlz).
De Wlz is een nieuwe volksverzekering die – 
als het voorstel wordt aangenomen door de 
Tweede en Eerste Kamer - de huidige 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) zal vervangen. Kern van de Wlz is dat 
alleen de meest zware, langdurige zorg wordt 
vergoed voor mensen die zijn geïndiceerd 
voor verblijf in een instelling. De toegang 
tot verzorgingstehuizen wordt dus strikter.
Er is veel kritiek op de snelheid waarmee de 
staatssecretaris het wetsvoorstel door het 
parlement probeert te loodsen. De staats-
secretaris houdt echter vast aan de beoogde 
ingangsdatum van 1 januari 2015.

Overheveling naar Zvw en de Wmo 2015
Met de komst van de Wlz zal de aanspraak op 
lichtere vormen van extramurale zorg, bege-
leiding en ondersteuning uit de AWBZ wor-
den overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) ende Wet maatschappelijke onder-
steuning 2015 (Wmo 2015). De AWBZ-
aanspraken Extramurale Begeleiding (waar-
onder dagbesteding en dagopvang) en 
Ondersteuning (bijvoorbeeld hulp bij de 
dagelijkse activiteiten) worden overgehe-
veld naar de Wmo 2015. De verantwoorde-
lijkheid voor de uitvoering van de Wmo 2015 
ligt bij de gemeenten.

Van belang voor apothekers
Voor apothekers is vooral van belang dat de 
AWBZ-aanspraken Extramurale Verpleging, 
Persoonlijke Verzorging en Behandeling 
(gedeeltelijk) worden overgeheveld naar de 

Zvw. In het op de Zvw gebaseerde Besluit 
Zorgverzekering wordt daarvoor de aanspraak 
op wijkverpleging opgenomen. Deze aan-
spraak omvat zowel verpleging als verzorging 
bij de cliënt thuis of in een beschermde 
woonomgeving. Het zal hierbij meestal gaan 
om zorgverlening aan kwetsbare ouderen, 
chronisch zieken en gehandicapten.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van de Zvw ligt bij de zorgverzekeraars. Zij 
zullen thuiszorgaanbieders contracteren om 

wijkverpleegkundige zorg te leveren aan 
hun verzekerden. Omdat zorgverzekeraars 
zelf het risico dragen van deze activiteiten 
worden zij geprikkeld om zoveel mogelijk 
efficiënte en doelmatige zorg in te kopen. 
Het kabinet verwacht dat zorgverzekeraars, 
in samenwerking met de gemeenten, zullen 
bevorderen dat hun verzekerden één doorlo-
pende zorglijn krijgen aangeboden. 

Kansen
Schutrops ziet beslist kansen voor lokale 
openbare apothekers. Voorzienbaar is dat de 
zorg met name op wijkniveau geregeld zal 
gaan worden. De “apotheker op de hoek” is 
bij uitstek de professional die een sleutelrol 
kan en moet gaan spelen als het gaat om de 
logistiek rond de medicatieverstrekking, 
voorlichting en monitoring, alsmede samen-
werking met thuiszorgorganisaties en ande-
re betrokkenen. Van groot belang is dat de 
apotheker daarover een visie ontwikkelt 
zodat hij goed beslagen ten ijs komt.

Afbouwen intramurale zorg
Nieuwe kansen voor openbare apotheken?
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GEBOREN:

08112013 Frederique Anne Josephine 
Maria Heetman, dochter  
van drs. Eric Heetman en 
Carolien Heetman-Meijer, 
Apotheek De Luifelbaan  
in Leiden.

18052014 Bas Peter Willem, zoon  
van drs. Annelies van Hecke-
Agterof en Alexander van 
Hecke, Apotheek de Gaard  
in Utrecht.

22052014 Luc Pieter Jules, zoon  
van Diana Hupperts MSc.  
en Steven Froger,  
Rijn Apotheek in Woerden.

IN DIENST:

10-03-2014 Bisnoe Adhien MSc.,  
Lissese Apotheek in Lisse.

De ontvangst om 16:00 uur in de foyer was 
voor veel deelnemers een jaarlijks weerzien. 
Veel verhalen en ervaringen werden uit-
gewisseld. Na de jaarrede begaf het gezel-
schap, voorzien van boarding pass en bege-
leid door stewardessen, zich naar de feest-
zaal. De Japanse omgeving van het Okura 
was voor de gelegenheid omgebouwd tot 
een Spaanse Ramblas, inclusief tekenaar, 
goochelaar, standbeelden, muziek en ach-
tergrond geluiden van de Ramblas van 
Barcelona.

De keuken had vele Spaanse specialiteiten 
op het menu gezet; uiteraard omlijst met 
Spaanse wijn. Het diner werd een aantal 
malen onderbroken door een Flamenco 
show, een rondreizend Spaans trio. Spaanse 
ham werd aan tafel gesneden. Een gooche-
laar liet iedereen verbaasd achter met zijn 
vingervlugge trucs. De karikatuurtekenaar 
had zijn handen vol aan de gasten, die zich-
zelf graag op ludieke wijze wilden laten 
vereeuwigen. De Spaanse sfeer zorgde voor 
een geanimeerde avond.

De volgende ochtend vertrokken de meeste 
gasten na het ontbijt om weer in de apo-
theek aan de slag te gaan. Een enkeling 
vond het een goede gelegenheid om een 
bezoek te brengen aan het Rijksmuseum.

VNA blikt terug op een geslaagde voorjaars-
bijeenkomst en hoopt u allen volgend jaar 
weer als gast te mogen ontvangen.

VNA Voorjaarsbijeenkomst
De jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van de Stichting VNA is 30 maart gehouden 
in het Okura Hotel in Amsterdam. Met de studiereis 2014 in het achterhoofd 
was het thema: Spanje.


