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‘Apothekers mogen trots zijn 
op hun werk’
“Zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid moeten apothekers  
in staat stellen hun zorgverlenende rol goed in te kunnen blijven vullen. 
Die zorgverlenende taak moet minder afhankelijk worden van het aantal  
uitgeschreven receptregels die door de dalende medicijnprijzen allang niet  
meer kostendekkend zijn.”

LHV én uiteraard de eigen achterban. “Dat de 
samenleving de zorg efficiënt en effectief 
georganiseerd wil hebben, is begrijpelijk en 
onderschrijven we als apothekersorganisatie 
volledig. Maar de wijzer slaat nu ver door, 
waardoor de rol van de apotheker als zorgver-
lener in het geding komt. 

Sommige apothekers hebben moeite om een 
normaal inkomen te vergaren. Voor apothe-
kersassistenten geldt al vier jaar een nullijn 
en de wachtlijsten in de farmaceutische zorg 
nemen toe. Let wel: niemand in de zorg hoeft 
miljonair te worden, maar er moet wel een 
redelijke beloning zijn voor de inspanningen 
die apothekers en hun medewerkers dag in 
dag uit verrichten. Een beloning die past bij 
het wetenschappelijke opleidingsniveau. Nu 
piept en kraakt het van alle kanten. Er moet 
echt meer ruimte komen in de bekostiging 
van apothekers.”

Rechtszaak
In dat licht bezien, toont Barth begrip voor 
de Amsterdamse apothekers die begin novem-
ber de handen ineen sloegen om via de 
rechtbank zorgverzekeraar Achmea tot de 
orde te roepen. “Die actie geeft aan hoe 
wanhopig sommige apothekers zijn. Er is 
niets mis mee dat die wanhoop zichtbaar 

Voor u ligt de laatste editie van de 
VNActueel van 2013. Het jaar loopt 
weer naar zijn einde en de meeste 
contracten voor het jaar 2014 met 
de zorgverzekeraars zijn inmiddels 
beoordeeld en/of getekend.

2013 was een roerig jaar. Onze pensioenen 
stonden plotseling volop in de schijnwer-
pers. De distributie van generieke genees-
middelen bleek niet meer kostendekkend.  
Er werden weinig zorgprestaties ingekocht. 
En onze wereld werd ‘verkend’ door twee 
ervaren adviseurs. Dat rapport van Alexander 
Rinnooy Kan en Robert Reibestein leverde 
misschien niet de gewenste weerklank van 
onze noodkreten, maar leidde wel tot ver-
nieuwde dialoog met veel partijen. De resul-
taten laten nog op zich wachten en komen 
voor de contracten 2014 in elk geval te laat. 

De stichting VNA heeft in het afgelopen jaar 
veel nieuwe jonge collega’s aan een toe-
komst in de openbare farmacie geholpen en 
evenveel oud-eigenaren voorzien van een 
mooie aanvulling op het pensioen. Door 
meer gebruik te maken van onze collectieve 
kracht en expertise hebben wij onze apothe-
ken gesteund bij het inspelen op verande-
ringen. 

De stichting VNA blikt terug op een succes-
vol jaar en kijkt met vertrouwen naar 2014, 
met alle uitdagingen die voor ons liggen.
Namens het bestuur van de stichting VNA 
wens ik u fijne feestdagen en alle goeds 
voor 2014.

Frits Offermann

Voorwoord

Aan het woord is Marleen Barth. De fractie-
voorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer is 
sinds juni als adviseur in dienst van de KNMP. 
Naar verwachting zal zij binnenkort als vice-
voorzitter toetreden tot het KNMP-bestuur. 
Bij haar voordracht tijdens het KNMP-congres 
eind juni, zei Barth veel zin te hebben in haar 
nieuwe functie. “Apothekers vervullen een 
belangrijke rol in de zorg. De KNMP is ambi-
tieus in hoe die rol in het belang van de 
patiënt verder kan worden versterkt, bijvoor-
beeld in de samenwerking met huisartsen en 
wijkverpleegkundigen. Daar ga ik graag mee 
aan de slag.”

In iets meer dan vier maanden tijd heeft ze 
al gesprekken gevoerd met verschillende 
zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, de Marleen Barth
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wordt. Wel hoop ik dat dit soort rechtszaken 
in de toekomst niet meer nodig zijn, omdat 
afspraken en contracten eenduidig zijn. Ik zal 
er alles aan doen om tegenover zorgverzeke-
raars de rol van de apotheker goed te borgen, 
zodat kwesties als in Amsterdam, niet meer 
voorkomen.”

Nieuwe kansen
Barth voorziet nieuwe kansen op het gebied 
van farmaceutische zorg. “Er komt een forse 
extramuralisering van zorg, met meer mensen 
die langer en vaker thuis zorg nodig hebben. 
Dat kan alleen slagen met een goede infra-
structuur in de eerstelijn, waarbij huisartsen, 
wijkverpleegkundigen én apothekers nauw 
samenwerken. Als ze dat niet al hebben ge-
daan, doen apothekers er goed aan nu al in 
te spelen op deze verandering. Een probleem 
is wel dat veel financiële ruimte om hierin te 
investeren, er voor apothekers niet is. 
Zorgverzekeraars en het ministerie van Volks-
gezondheid moeten apothekers in staat stel-
len hun zorgverlenende rol goed in te kunnen 
blijven vullen. De zorgverlenende taak van 
apothekers moet daarom minder afhankelijk 
worden van het aantal uitgeschreven recept-
regels die door de dalende medicijnprijzen 
allang niet meer kostendekkend zijn.”

Waterleidingbedrijven
De zorgvuldige distributie van medicijnen 
door apothekers noemt Barth enerzijds heel 
normaal, anderzijds ook heel bijzonder. “Net 
zo bijzonder als dat er bij ons schoon drink-
water uit de kraan komt. Apothekers hebben 
dan ook hetzelfde probleem als waterleiding-
bedrijven. Dat er aan goede farmaceutische 
zorg en schoon drinkwater allerlei processen 
voorafgaan, daar hebben weinig mensen oog 
voor. Zo gewoon is dat echter allemaal niet. 
Bedenk maar eens in welke landen je zomaar 

water uit de kraan kunt drinken. Datzelfde 
geldt voor de apotheek. Elke dag wordt daar 
keihard gewerkt om mensen de juiste medi-
cijnen in de juiste dosering te geven. Jaarlijks 
plegen apothekers honderdduizenden inter-
venties. Daarmee voorkomen ze dat mensen 
ziek worden, onnodig in het ziekenhuis te-
rechtkomen en erger. Apothekers verrichten 
dus belangrijke werk. Werk om trots op te 
zijn. Dat mogen apothekers best meer over de 
bühne brengen.”

Samen zorg beter maken
De bescheidenheid over hun werk is heel 
groot onder apothekers, constateert Barth. 
“Een mooie eigenschap, maar apothekers mo-
gen best meer laten zien hoe bijzonder het 
werk is wat zij doen en dat ze nog stappen 
kunnen en willen maken om de farmaceuti-
sche zorg nog beter te maken. 
Laat zien wat je doet, wat je meerwaarde is 
en wat de resultaten zijn van je werk. Daar-

mee doe je recht aan je vak en aan de ge-
meenschap, want zorg wordt immers met 
gemeenschapsgeld betaald. Werk samen met 
de andere zorgverleners in jouw wijk om 
gezamenlijk de totale zorg aan patiënten 
beter te maken. Die patiënt moet altijd het 
uitgangspunt zijn.” 

Actief samenwerking zoeken
Dat er nu al apothekers zijn die samenwerken 
in zorggroepen, spreekuren draaien met pa-
tiënten en medication reviews houden, stemt 
Barth gelukkig. “Maar het moet nog veel 
meer. Voor huisartsen komt er bijvoorbeeld 
van allerlei kanten meer werk op hen af. 
Daarbij kunnen zij de hulp van andere zorg-
verleners in de eerste lijn goed gebruiken, 
waaronder zeker ook die van apothekers. Als 
een apotheker bestaansrecht wil houden, 
moet hij daarom actief de samenwerking 
zoeken en inzichtelijk maken wat hij doet en 
wat dat oplevert.”

Over Marleen Barth
Marleen Barth is gepokt en gemazeld 
als politicus voor de PvdA. 
Ze werkte als parlementair verslagge-
ver voor Trouw (1990–1997), was lid 
van de Tweede Kamer (1998–2002), 
lid van de Provinciale Staten in Noord-
Holland (2003–2004), voorzitter van 
CNV Onderwijs (2005–2008) en voor-
zitter van het bestuur van GGZ 
Nederland (2008-2013). 
Sinds 7 juni 2011 is Barth lid van de 
Eerste Kamer waar ze fractievoorzitter 
is van de PvdA.

Marleen Barth was tot 1 septem-
ber voorzitter van GGZ Nederland. 
Een functie die zij niet langer 
kon verenigen met haar lidmaat-
schap van de Eerste Kamer, waar ze 
fractievoorzitter is voor de PvdA. 
Toen haar beoogde benoeming tot 
vicevoorzitter van de KNMP bekend 
werd, was onder meer uit de ach-
terban een veelgehoorde vraag, 
hoe Barth haar functie binnen de 
KNMP dan wel kon rijmen met het 
Kamerlidmaatschap. 

Barth: “Ik ben bij GGZ Nederland vertrok-
ken, omdat ik het steeds moeilijker vond 
om op twee plaatsen boegbeeld te zijn 
van een organisatie. Voor GGZ Nederland 
was ik daarvoor ingehuurd. Door de min-
derheid van de regeringspartijen in de 
Eerste Kamer, heeft de Eerste Kamer een 
meer prominente rol gekregen. Daardoor 
kwam ik als fractievoorzitter ook steeds 
meer op de voorgrond en dat vond ik 
moeilijk. In mijn rol als adviseur en 
beoogd vicevoorzitter van de KNMP ben ik 
niet het boegbeeld van de KNMP. Dat is 
voorzitter Rik van der Meer.” In de Eerste 
Kamer is Barth woordvoerder AWBZ. “Om 
elke schijn van belangenverstrengeling te 

voorkomen, zal ik nooit het woord voeren 
over onderwerpen die betrekking hebben 
op de openbare farmacie. Het is afspraak 
binnen onze fractie dat je nooit het woord 
voert over onderwerpen die betrekking 
hebben op jouw dagelijks werk. Mijn inte-
griteit is mij dierbaar en zal ik niet  
schenden. Dreigt dit wel te gebeuren, dan 
zullen de 74 collega’s in de Eerste Kamer 
mij direct, en terecht, terechtwijzen.” 

Vicevoorzitter van de KNMP?



ctueelVNA

33

Terugblikkend erkent Gijsberts dat het 
‘razendsnel’ is gegaan, ‘maar zeker niet 
ondoordacht’. Na ruim vier jaar als tweede 
apotheker te hebben gewerkt bij Apotheek 
Jansen in Amersfoort, kwam via VNA de 
kans om zelf een apotheek te beheren. 
“Die mogelijkheid heb ik met beide handen 
aangegrepen.”, vertelt hij enthousiast. Van 
Roel de Groot, apotheker van Apotheek 
Jansen, had Gijsberts al veel gehoord over 
VNA. “Hij is zelf vennoot binnen VNA en had 
voor mij al twee andere jonge apothekers 
via de stichting aan een apotheek geholpen. 
Ik woon in Amersfoort en zocht iets op rij-
afstand. Dit past precies.”

Zelfstandig ondernemen
Via De Groot kwam Gijsberts in contact met 
Peter Joseph, hoofd Beheer van de Stichting 
VNA. “Hij heeft me uitgelegd hoe de VNA 
jonge apothekers de kans biedt zelfstandig 

‘Alle klanten snel en goed helpen’

ondernemer te worden zonder met zware 
financiële verplichtingen te worden opgeza-
deld. In deze tijden is het financiële risico 
voor een startende apotheker te groot om 
een apotheek ineens over te nemen; als je 
daarvoor de financiering al rond krijgt.” 

Duidelijk verhaal
Gijsberts vond Josephs verhaal goed en  
duidelijk. “VNA biedt jonge apothekers een 
kans op een eigen apotheek zonder zich 
enorm in de schulden te hoeven steken.  
De eerste 5 jaar ben ik in loondienst en zit 
ik nog nergens aan vast. Na deze periode 
wordt mijn dienstverband voortgezet in een 
vennootschap. Als beherend vennoot werk 
ik dan 16 jaar samen met VNA, waarbij de 
stichting een percentage van de exploitatie 
ontvangt. Na een totale periode van 21 jaar 
wordt ik dan volledig eigenaar van de apo-
theek. Als beginnend apotheker spreid ik via 

deze constructie dus mijn financiële risico.”

Verbouwing
Een opgeruimd bureau te midden van ver-
huisdozen vormt Gijsberts’ werkplek. Buiten 
zijn kantoor wordt namelijk de laatste hand 
gelegd aan een verbouwing van de apo-
theek. Een verbouwing die al door VNA was 
ingezet voordat hij er de leiding op zich 
nam. “De apotheek was te ruim opgezet”, 
legt Gijsberts uit. “Als iemand aan de balie 
een recept zocht dat bij de aantyper lag, 
moest hij achterin de apotheek zijn”, wijst 
hij twintig meter verderop. “Daar tussenin 
lagen grote ruimten, die uitnodigden tot 
nodeloze opslag. Door de fysieke omvang te 
krimpen, wordt effectiever met de ruimte 
omgegaan. Daardoor zitten de collega’s nu 
veel dichter bij elkaar. Bovendien ontstaat 
er nu ruimte in dit gebouw om naast de 
huisartsen, fysiotherapeuten en onze apo-
theek, nog een andere zorgverlener toe te 
voegen aan het hier geboden zorgaanbod.”

Piektijden
Los van de verbouwing richt Gijsberts zijn 
aandacht primair op de apotheek. “Ik wil 
dat alles vloeiend loopt. Nu zijn er bijvoor-
beeld piektijden in de wachtkamer. Dan 
schijnen alle mensen ineens tegelijk te 
komen om een recept af te halen. Daar wil 
ik vanaf. Ik wil de klanten snel en goed 
helpen, zodat de ‘wachtbeleving’ minder 
wordt.” Hij denkt daarbij aan uitbreiding 
van de bezorgservice en het opzetten van 
een herhaalservice. “Onze apotheek werkt 
nauw samen met Ex Aqua die ook verbonden 
is aan de VNA. Die samenwerking is heel 
prettig. Roeland Böttger heeft apotheek 
Reuvers tijdelijk beheerd en mij geïntrodu-
ceerd bij de huisartsen. Samen met Roeland 
en Judith Kleerebezem, ook een VNA-
apotheker in Lelystad, willen wij in nauwe 
samenwerking met de huisartsen een rol 
vervullen om mensen uit de tweede lijn te 
houden. Door onze gezamenlijke kennis van 
de farmaceutische zorg te bundelen en te 
delen met de eerste lijn, ben ik ervan over-
tuigd dat dit zeker zal lukken.”

Maandag een telefoontje van VNA, woensdag de apotheek bekijken, donderdag het contract tekenen en de maandag  
daarop is Sam Gijsberts (31) al aan de slag in zijn eigen apotheek. Zo snel kan het leven veranderen van tweede apo- 
theker naar een beherend apotheker. Gijsberts prijst zich gelukkig met de kans die VNA hem biedt.

Sam Gijsberts
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Na een serieuze middag vol feiten, cijfers en 
alle uitdagingen waar apothekers anno 2013 
voor staan, brengt Hans Kazan zijn eigen, 
authentieke verhaal over ondernemen. 
“Ik weet te weinig van het apothekersvak 
om daar iets zinnigs over te zeggen. Daar 
hebben jullie Hans Kazan niet voor nodig. 
Maar ik kan wel iets vertellen over onderne-
men en over omgaan met teleurstellingen”, 
houdt de beroepsgoochelaar zijn gehoor 
voor. Om na een enerverende middag een 
ieders aandacht te krijgen, begint Kazan 
met een knooptruc. Iedereen in de zaal 
vouwt de handen in elkaar, maar in tegen-
stelling tot de illusionist, lukt het de aan-
wezigen niet om uit de knoop te geraken. 

Klaarblijkelijk doet Kazan het net iets 
anders en daarmee weet hij alle aandacht 
op zich gericht. Met passie en humor  
vertelt hij zijn eigen ondernemersverhaal. 
“Ondernemen is dromen proberen te verwe-
zenlijken. Daar werk je hard voor, maar er 
kunnen altijd zaken op je weg komen waar-
door de situatie ineens veranderd, bijvoor-
beeld omdat regels veranderen of doordat 
je pootje wordt gelicht. Als de kaarten 
ineens anders komen te liggen, kun je in 
een nare situatie terechtkomen. Niet leuk, 
maar met tegenslag moet je als ondernemer 
ook leren omgaan.” 

Omgaan met tegenslag
Kazan kent dergelijke tegenslag als geen 
ander. Hij verwezenlijkte zijn droom om 
een internationale goochelshow neer te 
zetten in een eigen theater op het Spaanse 
Torremolinos, maar het bracht hem ook aan 
de financiële afgrond. 
“Je leven wordt gevormd door twee zaken: 
dingen die je overkomen en de manier 
waarop je daarop reageert. Op de eerste 
heb je geen enkele invloed, op de tweede 
wel. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar 
ga door. Blijf geloven in je eigen kunnen en 
maak je dromen de waarheid.”

De MAGIE van 
ONDERNEMEN...
Ondernemen gaat, zeker ook in de  
huidige apotheekpraktijk, gepaard met  
vallen en opstaan. “Maar je moet 
daarna weer verdergaan”, is de bood-
schap die entertainer en ondernemer 
Hans Kazan meegeeft tijdens de  
Najaarsbijeenkomst van VNA.

VNA in het kort
De Stichting VNA is (mede)eigenaar 
van ongeveer 100 apotheken verspreid 
over heel Nederland. Al sinds 1948 
vormt VNA een veilige haven voor 
zelfstandig openbare apothekers en 
zet de Stichting zich actief en breed in 
voor het behoud van de zelfstandige 
openbare farmacie in Nederland. 
Zij staat daarmee borg voor een  
gezonde toekomst van apothekers.

Met 65 jaar aan kennis en ervaring staat 
VNA apothekers bij. Niet alleen bij een over-
dracht of overname, maar ook gedurende 
het samenwerkingsverband 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
Bij een apotheekoverdracht spelen, naast de 
zakelijke aspecten die zorgvuldig moeten 

worden behandeld, ook emotie en gevoel 
een belangrijke rol. 
VNA is zich hiervan als geen ander bewust 
door de grote expertise die zij in de afgelo-
pen 65 jaar heeft opgebouwd als het gaat 
om apotheekoverdrachten.
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 betrok-
kenheid bij de farmacie.

Aangeslotene
Als zelfstandig ondernemer is een apotheker 
uitstekend in staat om een apotheek te lei-
den. Wie zich daarbij als aangeslotene aan-
sluit bij VNA kan gebruikmaken van de 

VNAcollectiviteit, 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.

Stichtingsapothekers
Stichtingsapothekers zijn gevestigd apothe-
kers in loondienst bij VNA. Na twee jaar 
ontvangt hij gedurende drie jaar een basis-
salaris aangevuld met een aandeel uit de 
overwinst van de apotheek. 
In deze eerste vijf jaar worden Stichtings-
apothekers zorgvuldig begeleid en onder-
steund vanuit VNA. Dit gebeurt onder meer 
via een geaccrediteerd opleidingstraject en 
met ondersteuning van de afdeling beheer 
van VNA. Na vijf jaar in dienst van VNA kan 
de Stichtingsapotheker als vennoot toetre-
den in een samenwerkingsverband met VNA. 
Dit samenwerkingsverband is erop gericht 
om het eigendom van de apotheek na 16 
jaar volledig over te dragen. Een jonge apo-
theker kan dus na in totaal 21 jaar volledig 
eigenaar van een apotheek worden, zonder 
goodwill te hoeven betalen.

Hans Kazan
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en de praktijk. “Als we studenten in vijf 
weken alles willen leren over hart- en vaat-
ziekten, zouden ze bijvoorbeeld één dag per 
week met patiënten kunnen spreken. Naast 
de stagebegeleiding, zouden apothekers 
studenten ook meer moeten laten oefenen 
in medicatiebeoordelingen, patiënt-
gesprekken en gesprekken met artsen over 
de inzet van bepaalde medicatie.”

Kennisuitwisseling
Schalekamp ziet graag dat farmaciestuden-
ten meer in contact komen met geneeskun-
destudenten. Nu vindt er elk studiejaar al 
één week uitwisseling plaats, maar dat vindt 
de opleidingsdirecteur te weinig. “Artsen 
gaan over de diagnose van patiënten en 
apothekers over het medicijngebruik. Door 
in het onderwijscurriculum meer ruimte in 
te plannen voor uitwisseling tussen genees-
kunde en farmaciestudenten en tijdens de 
stage studenten casusbesprekingen met art-
sen te laten voeren, zal de medische kennis 
enorm toenemen. Zoals eerder gezegd: 
opleiden is één, maar uiteindelijk moeten 
apothekers het gewoon DOEN!”

In de studie Farmacie zal de bedrijfs-
matige kant van het apothekerschap 
niet worden ingevuld. “Aandacht voor 
de bedrijfsvoering is belangrijk voor 
openbaar apothekers, maar die leiden 
wij niet op. Wij leiden jonge mensen 
op tot apotheker”, zegt opleidings-
directeur Tom Schalekamp van de 
master Farmacie aan de Universiteit 
Utrecht.

Tom Schalekamp is sinds 2000 betrokken  
bij de vernieuwing van het onderwijscurri-
culum en inhoudelijk verantwoordelijk voor  
de mastercursussen Medicatiebegeleiding,  
Cardiovasculaire farmacotherapie en  
Farmacotherapie van het centraal zenuw-
stelsel. Hij was zelf 27 jaar apotheker en is 
niet doof voor kritische geluiden uit het 
veld van openbaar apothekers op de weten-
schappelijke studie. Bijvoorbeeld dat net-
afgestuurde apothekers niet goed zijn opge-
leid in de communicatie met arts en patiënt, 
meer specialist moet worden én meer kennis 
moet krijgen van de bedrijfsmatige kant van 
het openbaar apothekerschap. 
Over de laatste is Schalekamp duidelijk: “De 
bedrijfsmatige kant zal, als het aan mij ligt, 
nooit in de basisstudie worden ingebed. 
Voor een basisapotheker is dat namelijk niet 
belangrijk. Misschien wel voor openbaar 
apothekers, maar die leidt de Universiteit 
Utrecht niet op, daarvoor bestaat de aanvul-
lende registratieopleiding.”

Delegeren
Sprekend uit eigen ervaring, vervolgt 
Schalekamp: “Ik ben zelf 27 jaar apotheker 
geweest en heb tijdens de opleiding niets 
gemist over het managen van de apotheek. 
Je kunt na je studie desgewenst altijd 
managementcursussen doen. Apothekers 
zullen meer managementtaken moeten dele-
geren. Een farmakundige zou bijvoorbeeld 
het management, de ICT en de communica-
tie op zich kunnen nemen, zodat de apothe-
ker zich kan richten op zijn primaire taak: 
de farmaceutische zorg voor patiënten. 
Daarvoor moet hij weten hoe medicijnen 
werken, deugdelijke productzorg leveren en 
weten welke interacties kunnen plaatsvin-
den. Die farmacotherapeutische kennis 
dient hij te gebruiken om artsen te helpen, 

vooral in situaties waarin de richtlijnen voor 
behandeling niet of moeilijk toepasbaar 
zijn. Apothekers meer de taal van de arts 
laten spreken, is mogelijk, maar dan moet 
hij meer klinisch worden geschoold. Dat zal 
ten koste gaan van de farmaceutische ken-
nis in de breedte, want ergens moet daar-
voor tijd worden ingeruimd binnen de 
bestaande onderwijsuren. De diepgaande 
kennis van het geneesmiddel en van de 
werking van geneesmiddelen in het mense-
lijk lichaam, dat is de kracht van de apothe-
ker en moet zeker behouden blijven.”

Stage
Opleiden is niet het enige wat nodig is om 
jonge apothekers goed toe te rusten, vindt 
Schalekamp. “Zij moeten vooral ook DOEN. 
Als studenten tien keer per week een medi-
catiebeoordeling uitvoeren, zijn ze al een 
stuk beter toegerust. In de praktijk, tijdens 
de stage, ontbreekt het echter vaak aan 
direct patiëntencontact en aan de mogelijk-
heid om actief medicatiebeoordelingen te 
doen. Daardoor kunnen zij zich ook moeilijk 
een voorstelling maken van aandoeningen 
waarmee mensen kampen, waarvoor ze 
medicijnen krijgen die soms wel en soms 
niet helpen.”

Duaal leren
Om daarin verbetering te krijgen, bepleit 
Schalekamp - naast het al bestaande pro-
bleemgestuurd werken – voor ‘duaal leren’. 
“Dat moet worden gevoed vanuit de prak-
tijk. Geneeskundestudenten worden vanaf 
het begin tijdens hun coschappen in con-
tact gebracht met patiënten. Studenten 
Farmacie hebben dat niet. Daar willen we 
verandering in brengen.” Binnen de groep 
stage-apotheken zoekt de universiteit actief 
apothekers die regelmatig medicatiebeoor-
delingen doen en deze – uiteraard onder 
supervisie – ook door studenten willen laten 
uitvoeren. “Zo kunnen ze leren en waar 
nodig worden gecorrigeerd. Dat is een 
wezenlijke aanvulling op de opleiding. Op 
die manier kunnen we onze afstuderende 
apothekers nog meer de competenties mee-
geven die praktijkapothekers wensen.” 

Schalekamp hoopt op een grotere wisselwer-
king tussen wat studenten in theorie leren 

‘Uiteindelijk moeten apothekers het gewoon DOEN!’
Opleidingsdirecteur Tom Schalekamp (Universiteit Utrecht):

Tom Schalekamp
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‘Lokaal ondernemen heeft de toekomst’
Na jaren van stilstand vinden vraag en aanbod van apotheken elkaar steeds 
beter. Voor starters die zich willen vestigen blijft de financiering echter pro- 
blematisch. Via een overdrachtsconstructie van de Stichting Verenigde Neder- 
landse Apotheken kunnen zij zonder grote risico’s eigenaar worden. “Wij zetten 
ons in voor het behoud van de zelfstandige farmacie.”

Tijdens zijn studie wist hij het al zeker. 
Michiel Grijsen zou een zelfstandig onderne-
mende apotheker worden. Vijf jaar geleden 
begon zijn zoektocht naar een eigen apo-
theek. “Als apotheker wil ik mijn eigen 
keuzes maken, zorgverlener zijn op mijn 
manier.” Maar hoe een apotheek te financie-
ren als de banken heel terughoudend zijn? 
“Van mijn voorganger hoorde ik van de 
overdrachtsconstructie van de Stichting 
Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA) 
waarbij je in 21 jaar tijd volledig eigenaar 
wordt.”

In 2007 is Grijsen door de VNA in loondienst 
aangesteld als gevestigd apotheker in 
Apotheek Beker te Oegstgeest. Tijdens de 
eerst vijf jaar in loondienst begeleidt VNA 
hem via onder andere een geaccrediteerd 
opleidingstraject en allround bedrijfsmatige 
ondersteuning. Nu Grijsen na vijf jaar zich 
de apotheek en het omringende zorgveld 
volledig heeft eigen gemaakt, is hij met 
succes toegetreden tot de vennootschap. 
De komende zestien jaar exploiteert hij 
samen met VNA de apotheek, waarna hij na 
een totale periode van 21 jaar 100% eige-

naar is. “Het doel van de VNA-constructie is 
jonge apothekers de kans geven zich zelf-
standig te vestigen”, vertelt VNA-directeur 
Kristian van Zijtveld. “Wij zetten ons hier-
mee ook in voor het behoud van de zelfstan-
dige farmacie.” 
Lokaal ondernemerschap in combinatie met 
een landelijk opererende apothekersorgani-
satie zijn volgens Zijtveld belangrijke ken-
merken van VNA.  

Elke jonge apotheker met ambities kan in 
aanmerking komen voor de VNA, vult 
bestuurder Frits Offermann aan. “Met een 
zorgvuldig selectieproces kijken we wat 
iemand voor persoon is en wat zijn visie is 
op de zelfstandig openbare farmacie”. 

Worsteling
Kiezen voor ondernemerschap is een grote 
stap. Offermann, die zelf op 24-jarige leef-
tijd begon als VNA-apotheker: “Jonge apo-
thekers twijfelen soms jarenlang, worste-
lend met de vraag ‘kan ik het wel?’.” 
Maar ondernemen bij VNA is volgens 
Offermann en Van Zijtveld zonder grote 
risico’s. “Een nieuwe VNA-apotheker wordt 
door ons uitvoerig begeleid, totdat de apo-
theker zelf in staat is de apotheek zelfstan-
dig te leiden.” Lokaal ondernemerschap en 
continuïteit zijn belangrijke kenmerken van 
VNA. De zorgverleners in de omgeving van  

een VNA-apotheker weten tenslotte voor 
vele jaren waar zij aan toe zijn. Het aantal 
overnames van apotheken is de laatste jaren 
fors teruggelopen. Voorheen wisselden jaar-
lijks zo’n honderd apotheken van eigenaar, 
dat zijn er nu nog maar enkele tientallen. 
“Wij nemen op dit moment de meeste apo-
theken over in de markt, tussen de vijf à 
tien per jaar”, aldus Van Zijtveld. VNA is met 
name geïnteresseerd in apotheken van een 

VNA: meeste apotheekovernames per jaar

Collectieve voordelen zonder 
verplichtingen
De Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken – die dit jaar 65 jaar bestaat – 
beheert op dit moment ongeveer 95 apotheken, waarvan 30 volledig in eigendom 
zijn. In 65 apotheken zijn de apothekers inmiddels medevennoot. Daarnaast zijn 
nog ongeveer 45 apotheken als ‘aangeslotene’ verbonden aan VNA. 

Dit zijn zelfstandige apothekers die zonder verplichtingen gebruikmaken van bepaal-
de collectiviteiten en diensten van VNA, zoals de gezamenlijke inkoop of contracton-
derhandelingen. Tevens biedt VNA een calamiteitendekking voor al haar aangeslote-
nen. Is een apotheker-eigenaar niet meer in staat de apotheek te beheren door 
arbeidsongeschiktheid of overlijden dan beheert VNA gedurende twee jaar de apo-
theek, totdat de erfgenamen een manier hebben gevonden de apotheek zelfstandig 
te kunnen voortzetten. Verder is er een groep van 20 verzorgden, apothekers die hun 
apotheek aan VNA hebben overgedragen tegen een winstrecht. 
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bepaalde omvang – ongeveer 100.000 
receptregels. De stichting wil verkopende 
apothekers een goede prijs bieden voor hun 
levenswerk en de jonge apothekers een 
reëel toekomstperspectief. Hiervoor zijn 
kwalitatieve richtlijnen en financiële doel-
stellingen ontwikkeld, die apothekers in 
staat stellen een gezonde bedrijfsvoering te 
realiseren. “We zien dat hierdoor vraag en 
aanbod op de overnamemarkt elkaar steeds 
beter vinden”, aldus Van Zijtveld.
Het ondernemerschap van de lokale apothe-
ker is leidend voor de VNA. Het hoofdkan-
toor, met een beperkte bezetting van tien 
personen, ondersteunt de VNA-apotheker bij 
het maken van zijn eigen keuzes. Offermann: 
“Wij denken mee met onze apothekers en 
bieden aan te participeren in bijvoorbeeld 
onze gezamenlijke inkoop of de contracton-
derhandelingen met zorgverzekeraars.” 

Preferentiebeleid
Door de financiële krapte in de sector zijn 
veel apothekers die willen verkopen terug-

houdend – hopend op betere apotheekom-
zetten. Volgens Van Zijtveld en Offermann 
beseft echter inmiddels elke apotheker dat 
de verkoopprijzen niet snel zullen stijgen. 
Apotheker Marc Croes heeft onlangs Apo-
theek Oudewater overgedragen via de VNA. 
Deze apotheek heeft hij in 1978 ook verwor-
ven via de Stichting. Op zijn 62ste kon hij 
met pensioen en daar hoefde niet lang over 
na te denken. “Ik ben dat gedoe met het 
preferentiebeleid zo zat. We mogen niets 
meer zelf beslissen.” Voor Croes stond het 
vast dat hij via de VNA-overdrachtsconstructie 
zijn apotheek ook zou overdragen. “Ik ben 
opgegroeid met VNA en de club heeft altijd 
mijn sympathie gehad.” Zijn beherend apo-
theker neemt de apotheek nu over via een 
winstrechtconstructie. 

Een zo hoog mogelijke verkoopprijs probe-
ren te krijgen, dat stuit Croes tegen de 
borst. “Als je verkoopt tegen een topprijs 
leg je beslag op de toekomst van de apothe-
ker die koopt.” Croes krijgt naar eigen zeg-
gen ‘zeker geen slechte prijs voor zijn  
apotheek’ en zijn opvolger loopt volgens 
hem geen onverantwoord risico en heeft 
geen problemen met de bank over de finan-
ciering.“
En ja, als het slecht gaat met de apotheek 
dan daalt ook mijn winstaandeel. Gaat het 
beter dan stijgt het. Een zeker risico, maar 
heb je dat met beleggen ook niet?” 

Op golfsociëteit de Lage Vuursche 
ontving VNA op 5 september ruim 
30 collega’s voor de jaarlijkse 
VNA golfdag. Daar werd voor de 
derde maal gestreden om de felbe-
geerde Johan van Leeuwenstijn-
wisselbokaal.

De golfers gingen in de bosrijke omge-
ving met veel waterpartijen onder hoge 
druk de strijd met elkaar aan. De ene 
speler bleek daarbij beter te kunnen 
omgaan met de spanning dan de andere. 
De onderlinge sfeer was competitief op 
de baan, maar vriendelijk daarbuiten. Na 
afloop van de mooie dag werd er geza-
menlijk nagepraat en gegeten. Gezien de 
hoge temperaturen werd het diner bin-
nen voortgezet, waarbij tevens de prijs-
uitreiking werd gehouden. De wisselbe-
ker (JvL-bokaal) - vorig jaar gewonnen 
door Jan Paul Boon - ging dit jaar naar 
Willem Boot. De eerste prijs bij de dames 
ging naar Joke van der Drift. Franco 
Somers mocht de prijs voor de Longest 
bij de heren mee naar huis nemen. 
Ingrid Kuitert ontving de prijs voor de 
Longest bij de dames. De prijs voor de 
Neary ging naar Nol van der Drift. 
Dank voor ieders sportieve bijdrage aan 
deze zeer geslaagde dag en de organisa- 
toren die de dag professioneel hebben 
begeleid.Dit artikel is geschreven voor PW door Edwin Bos en stond in de uitgave van september 2013

‘Gaat het slecht met de 

apotheek, dan daalt mijn 

winstaandeel. Gaat het 

beter, dan stijgt het’

Hotels van Oranje was de thuisbasis voor 
het jaarlijkse weekend voor de stichtings-
apothekers en vennoten, tijdens het laat-
ste weekend van september.

Op vrijdagavond ontmoette iedereen elkaar 
tijdens het gezellige en goed verzorgde 
diner in “Het Elfde Gebod” (de opnameloca-
tie van Harry Mens’ Business Class). 
Op zaterdagochtend werden wij verrast met 
een strakblauwe lucht en zomerse tempera-
turen, die het gehele weekend aanhielden. 
Voor de ochtendactiviteit kon men deelne-
men aan power kiten op het strand, of 
klootschieten met een parcours door het 
prachtige duingebied.

Na een lunchbuffet op een zonovergoten 
terras aan zee, werd het programma ver-
volgd met een creatieve cocktail workshop, 
waarna ’s avonds de VNA-directie en een 
bestuurslid aansloten tijdens het diner in 
Breakers Beach House. Tijdens het afslui-
tend diner is de organisatie voor het VSA-
weekend 2014 overgedragen aan Nhut  
Le (stichtingsapotheker te Hulst), die deze 
taak met veel genoegen op zich heeft ge- 
nomen.
Namens alle deelnemers worden Inez 
Beusmans en Roderick van den Berg bedankt 
voor de organisatie van dit geslaagde week-
end. Wij hopen elkaar volgend jaar te ont-
moeten in Zeeland.

VSA-weekend Noordwijk aan Zee

VNA Golfdag 2013
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Fotografie: 
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Opmaak/druk: 
Practicum, Soest

Colofon

GEBOREN:

22-08-2013 Pepijn Somers, zoon van 
 drs. Franco Somers en 
 mw Marieke Somers, 

Apotheek Dorrestein in 
Nieuwerkerk aan de IJssel.

09-09-2013 Ruben Rijn Westerman, 
 zoon van drs. Bob Wester-
 man en mw Janneke 

Westerman, Centraal 
Apotheek in Leiden.

11-10-2013 Mees Laurens Josef Fiselier, 
zoon van drs. Rob Fiselier 

 en mw Eveline Fiselier, 
Apotheek Bachplein in 
Heemskerk.

UIT DIENST:
KANTOOR VNA:

01-04-2013 Mw J.M. van Maurik, 
 secretaresse

IN DIENST:

01-10-2013 Sam Gijsberts MSc., 
Apotheek Reuvers 

 in Lelystad
01-10-2013 Judith Kleerebezem-
 Bekkers MSc., Apotheek 

Koster in Lelystad

Zaterdag 17 augustus. Op een zonnige, 
winderige middag begaf een groep jonge 
apothekers zich vol enthousiasme naar 
het Scheveningse strand. Daar werd in 
kleine groepjes een masterclass vliegeren 
gegeven. De vliegerinstructeur haalde de 
(natuur)talenten er al snel uit, evenals 
de mindere goden en godinnen. 

Laatstgenoemden kregen zodoende na een 
tijdje hulp en instructies van de talenten, 
zodat uiteindelijk bijna iedereen wel een 
looping kon maken. Na neerstortende vlie-
gers en vallende vliegeraars, per geraakt 
persoon 100 punten en veel gelach tot be-
sluit, toog iedereen na een ruim uur naar de 
relaxte terrasstoelen om een drankje te nut-

 
tigen. De barbecue die op deze intensieve 
middag volgde, was een welkome (warme) 
beloning. Een Haagse kok, die vooral goed 
om zichzelf kon lachen en in de tussentijd 
bezig was de shaslicks, saté en garnalen-
prikkers te draaien, heeft ons goed ver-
zorgd. Verderop in de avond werd in 
Scheveningen het vuurwerkfestival afge-
draaid. In zee bevond zich een platform 
waarop vuurwerk uit Oostenrijk en China 
stond. Het strand stroomde langzaam voller. 
Er schijnen die avond 80.000 mensen te 
hebben gekeken naar het knalfeest. 

Dat dat aantal wel eens kan kloppen, bleek 
toen de delegatie ‘Utrecht’ haar weg naar 
huis probeerde te vinden. 
Na een tijdje wachten bij de trams, met een 
flink aantal andere reizigers, vonden ze 
eindelijk een tram die naar Den Haag 
Holland Spoor ging. Beetje jammer dat deze 
tram toch niet langs Centraal kwam, maar 
de scene uit de actiefilm die op deze 
inschattingsfout volgde, was toch best 
bewonderenswaardig. Taxichauffeurs die 
door de straten van Den Haag scheurden, 
aanwijzingen van ons opvolgend, geld dat 
bijna naar de chauffeur gegooid werd, 
dichtslaande portieren, sprintjes achter 
elkaar aan op het station, snel inchecken, 
verkeerde perron en uiteindelijk met nog 
een halve minuut op de klok, de laatste 
trein naar Utrecht gehaald. Kortom, een 
heerlijk dagje strand! Met de wind in het 
haar en een flinke dosis adrenaline! Wij wil-
len de VNA bedanken voor de fantastische 
dag die ze hebben mogelijk gemaakt!
 

VJA Stranddag
Ingezonden door de VJA


