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Als je de berichten in de markt zou geloven, 
dan kon je het idee krijgen dat de zelfstan-
dige, open  bare apotheker het gaat afleggen 
tegen de ketens in onze kolom. Niets is 
minder waar. De maatregelen hebben ons 
allemaal zwaar geraakt, maar onze zelfstan-
dige apothekers zijn in staat gebleken ade-
quaat te reageren op de gewijzigde marktom-
standigheden. 
Hoewel de financiële crisis nog niet voorbij 
is, kunnen we met de kennis van vandaag 
het beleid voor de komende jaren gaan 
invullen. De kennis van vandaag is inmid-
dels de panacee voor alles wat is misgedaan 
bij beleidsmakers. Dat politiek en ook finan-
cieel Nederland met deze gevleugelde uit-
spraken een oordeel over farmaceutisch 
Nederland durven te vellen, voorspelt niet 
veel goeds. Eigenlijk mag je dit wel denken, 
maar niet aan het papier toevertrouwen. Ik 
heb dit dan ook gedacht en daarop staat 
geen straf.

“Het is niet onze hoofdtaak om alle apothe-
kers te helpen het hoofd boven water te 
houden, maar het is ook niet ons primaire 
doel om het apothekersbestand kleiner te 
maken. We willen gewoon dat zorg voor 
onze verzekerden goed is geregeld”, start 
Peter de Braal, segmentmanager Farmacie 
bij Achmea Zorg zijn toelichting op IDEA. 
“We beogen met deze contractvorm tot een 
model te komen waarin de apotheker zijn rol 
als inkoper en/of distributeur en/of zorg-
verlener kan waarmaken.”
De Braal is ervan overtuigd dat apothekers 
in al deze rollen toegevoegde waarde kun-
nen leveren. “Apothekers hebben altijd 
medicijnen ingekocht. Dat kunnen ze ook 
heel goed. Alleen zijn de revenuen in de 
loop van de tijd scheefgegroeid. IDEA biedt 
apothekers in hun rol als inkoper dan ook 

Eind 2009 heeft de NZA meegedeeld dat het 
tarief in 2010 ten opzichte van 2009 gemid-
deld met ongeveer 9% zal stijgen. Gezien de 
dramatische resultaten over het tweede 
halfjaar 2008 is dat slechts een druppel op 
de gloeiende plaat. We zullen in 2010 dan 
ook niet ontkomen aan nieuwe sanerings-
maatregelen in de apotheken. Als we de 
zorg aan onze patiënten op een hoog peil 
willen houden, zullen we met de verzeke-
raars om tafel moeten om hen van onze 
meerwaarde te overtuigen. De mogelijkhe-
den daartoe zijn aanwezig. Met zorgmake-
laar Eldermans & Geerts uit Zeist vinden 
besprekingen plaats om daar invulling aan 
te geven. Daarnaast zullen wij ons de 
komende maanden moeten voorbereiden op 
de, voor het komend jaar aangekondigde, 
functionele bekostiging.
De overdrachtsformule van VNA is - gezien 
de opstelling van banken bij de financiering 
van goodwill - een heel interessant alterna-

een verzakelijking van de relatie. Wij willen 
een ambitieus prijsniveau afspreken waar-
mee apothekers nog steeds een goede 
boterham kunnen verdienen.”

Kans of bedreiging?
De Braal beseft dat het IDEA-model voor 
sommige apothekers bedreigend is. 
Bijvoorbeeld omdat de huisarts alles voor-
schrijft als ‘medisch noodzakelijk’ en produ-
centen niet met hun prijs omlaag willen. “In 
die gevallen kan de bedrijfsvoering in het 
gedrang komen. Voor apothekers die hun 
inkooprol om die reden niet kunnen vervul-
len, hebben wij dan ook het uitgebreide 
preferentiemodel als alternatief.”
Als belangrijkste verschil tussen IDEA en 
uitgebreide preferentie noemt De Braal dat 
bij preferentiebeleid het risico voor de apo-

tief voor de overdrachtsmarkt van apothe-
ken. Ons ‘medicijn’ bestaat al jaren, en is nu 
weer helemaal actueel.
Het zal u niet ontgaan zijn dat VNA hiervoor 
met een persoonlijk getinte campagne 
(onder andere in het PW) aandacht vraagt. 
Nog dit jaar wordt aan alle gevestigde apo-
thekers in Nederland de nieuwe overdrachts-
brochure VNA gezonden.

Frits Offermann, 
voorzitter

theker lager is. “Hij loopt dan namelijk geen 
financieel risico bij de discussie over al dan 
niet medische noodzaak. Bij dat contract 
kunnen apothekers gewoon afleveren en 
declareren. Bij IDEA kan het echter zo zijn 
dat de apotheker een spécialité moet afleve-
ren terwijl hij niet meer dan € 2,40 krijgt 
vergoed. Want zodra er van een spécialité 
twee generieken op de markt zijn, gaat de 
prijs bij een IDEA-contract omlaag naar  
€ 2,40.”

Escapes in contract
Ondanks de keiharde prijsregel in het IDEA-
contract heeft toch 75 procent van de apo-
thekers voor deze vorm gekozen. De Braal 
vraagt zich openlijk af of apothekers daarbij 
altijd een doordachte keuze hebben gemaakt. 
Er is volgens hem echter nog geen man 

Voorwoord

Met iDeA kan apotheker inkooprol waarmaken
Achmea is verketterd en verguisd bij de lancering van het apothekerscontract iDeA. Na veel 1-op-1 contact met 
 apothekers om het contract toe te lichten, kwam het tot een ommezwaai; drie kwart van alle apothekers heeft inmiddels 
gekozen voor iDeA.
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overboord. “In het IDEA-contract zitten 
escapes voor de apotheker en voor ons. Als 
de apotheker in zijn bedrijfsvoering ernstig 
nadeel heeft van het IDEA-contract en met 
moverende redenen aantoont dat hij met 
IDEA niet de medische zorg aan onze verze-
kerden kan garanderen, dan kijken we 
samen naar een passende oplossing. Lukt 
dit niet binnen IDEA, dan is er - met inacht-
neming van drie maanden opzegtermijn - 
een mogelijkheid om het IDEA-contractdeel 
te ontbinden.”
Achmea monitort ook op de gemiddelde 
prijs. “Als deze uit de pas gaat lopen met 
wat landelijk gebeurt, hebben we de ruimte 
om bij te stellen. Stel dat de gemiddelde 
prijs landelijk ver onder de € 2,40 komt, 
dan gaan we daarmee naar de apothekers 
om de afspraken bij te schaven.
De Braal is zich ervan bewust dat het 
Achmea-model nieuwe risico’s met zich 
meebrengt. De zorgverzekeraar gaat daarom 
scherp letten op wat er gebeurt met patiën-
tenstromen. “Het moet niet zo worden dat 
apothekers met een IDEA-contract patiën-
ten die medische noodzaak krijgen voor-
geschreven gaan verwijzen naar apothekers 
die een preferentiecontract hebben. Daar 
hebben wij onze controleprocessen inmid-
dels op ingericht.”

Intensieve relatie
Tegelijkertijd met de invoering van IDEA, 
kwam Achmea met de ‘intensieve relatie’ voor 
apothekers. “Als sprake is van zo’n intensieve 
relatie dan kan de apotheker zich kwalitatief 
gezien verbeteren en krijgt hij daarvoor een 
vergoeding. Die relatie is echter niet gekop-
peld aan IDEA. IDEA gaat om: inkoop verbe-
teren en de relatie met de huisarts. De vraag 
is of deze relatie goed genoeg is om goede 
afspraken te maken over voorschrijven op 
medische noodzaak. Voor apothekers die 
deze inkooprol niet willen of kunnen vervul-
len, kopen wij de middelen in.”
De intensieve relatie is een kwaliteits-
module die openstaat voor alle apothekers. 
Achmea hanteert daarvoor een aantal crite-
ria (zie kader Kwaliteitsmodule). “Wij zien 
de intensieve relatie als een bonus voor 
apothekers die hun nek durven en willen 
uitsteken voor zorgverbetering. Neem het 
Mystery Guest Programma. Dit programma 
genereert resultaten over apotheken die het 
goed of minder goed doen. Daaruit moet 
een evaluerend systeem ontstaan dat apo-
thekers aanspoort tot continue verbete-
ring.”

Chronische ketenzorg
Achmea wil ook kijken wat een apotheker 
aan specifieke collectiviteiten kan aanbie-
den. “Vooruitlopend op chronische keten-
zorg kun je als apotheker nagaan welke rol 
er voor jou is weggelegd in de keten en 
welke meerwaarde je kunt leveren aan de 
patiënt. Je kunt dat koppelen aan bepaalde 

patiëntengroepen – diabetes of COPD/astma 
- of aan specifieke collectiviteiten - instel-
lingen of bedrijf X, Y, Z -. Apothekers moe-
ten het daarbij vooral in het serviceaspect 
zoeken, bijvoorbeeld met een uitdeelpost op 
locatie of aanvullende dienstverlening in de 
apotheek zoals een health check.”

Kwaliteitsmodule
Kwaliteitsstap Criteria Contractsoort 
  basis intensief

Stap 1 BIG-registratie √ √
 Inschrijving in register van 
 gevestigde apothekers √ √
 Declareren via VECOZO √ √
 Voldoen aan de NAN √ √

Stap 2 HKZ-certificering  √

Stap 3 Participatie in AMP  √
 Mystery Guest Programma  √
 Participatie in één 
 van de onderstaande 
 patiëntenervaringsprogramma’s:
	 •	Apotheken	door	
  Cliënten Bekeken (ACB)
	 •	CQ-index,	bijvoorbeeld	
  via AMP  √

Stap 4 Medicatieveiligheid  √
 Therapietrouw  √

Stap 5 Voorlichtingsbijeenkomst voor patiënten  √
 Zorgboeken  √
 Gezamenlijke communicatie  √
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Een afwachtende houding kunnen apothe-
kers zich niet meer permitteren. De invoe-
ring van het preferentiebeleid heeft een 
diep gat geslagen in de financiële reserves 
en nopen apothekers tot draconische maat-
regelen zoals reorganisatie, ontslagen en in 
sommige gevallen zelfs noodgedwongen 
sluiting van de apotheek. Nieuw gevaar 
dreigt als de overheid per 1 januari 2011 de 
receptregelvergoeding en de GVS-limiet 
afschaft en farmacie (vooralsnog zonder 
geneesmiddelen) onderdeel gaat uitmaken 
van de keten-dbc’s. Voor zo’n dbc maken 
zorgverzekeraars een all-in prijsafspraak met 
de zorggroep die als hoofdaannemer fun-
geert. De zorggroep contracteert vervolgens 
onderaannemers. Dat moet leiden tot prijs-
concurrentie. Apothekers dienen een zorg-
prestatie te leveren en zullen daarover met 
zorgverzekeraars in de slag moeten om prijs-
afspraken te kunnen maken. “Als individu-
ele zorgverlener staat de apotheker dan een 
zware concurrentiestrijd te wachten. Door 
zich te verenigen met conculega’s in de 
regio van de zorggroep, kunnen ze echter 
een betere onderhandelingspositie ver-
werven”, zegt Wil Bosch.

Afwachtende houding is gevaarlijk
De informateur illustreert zijn uitspraak met 
een voorbeeld. “Stel in het gebied van zorg-
groep X zitten 15 apotheken. Een paar deel 
uitmakend van Mediq, Lloyds en Kring plus 
een aantal onafhankelijke apotheken. Als 
hoofdaannemer kan de zorggroep hen alle-
maal contracteren. Hij zou er echter ook een 
aantal kunnen contracteren en daarnaast 
gebruik gaan maken van uitdeelposten. En 
misschien kiest de zorggroep wel voor een 
centrale of regionale apotheek voor levering 
van herhaalreceptuur. Met een afwachtende 
houding zouden apothekers dan zo maar 
buiten de boot kunnen komen te vallen. 
Daarom geef ik in overweging om, net als 
huisartsen eerder deden, een samenwerking 
aan te gaan die zorgproducten definieert en 
prijsafspraken mogelijk maakt met zorg-
groep en zorgverzekeraar. Het contact moet 
dan plaatsvinden op zorginhoudelijke gron-
den. De prijs van geneesmiddelen is daarbij 

nu nog niet aan de orde. Zodra dat wel het 
geval wordt, dan zullen de apothekers een 
samenwerkingsvorm moeten hebben met 
een onderhandelingsconstructie die de 
mededingingstoets doorstaat.”

Boekhoudkundige scheiding
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publi-
ceerde onlangs de uitvoeringstoets 
Uitbreiding Integrale Bekostiging Ketenzorg. 
Daarin stelt de NZa een boekhoudkundige 
scheiding voor tussen materiaalkosten en 
farmaceutische zorg. De KNMP pleit even-
eens voor zo’n scheiding. De beroepsorgani-
satie vraagt om farmaceutische zorg zo snel 
mogelijk op te nemen in de integrale bekos-
tiging voor chronische aandoeningen; zoals 
voor diabetes en cardiovasculair risicoma-
nagement waarvoor per 1 januari 2010 al 
integrale bekostiging is ingevoerd. “Wie de 
farmaceutische zorg en distributie scheidt, 
kan nu al met de zorggroep om tafel”, aldus 
Bosch. “Dan bent u er alvast bij en is er één 
centraal aanspreekpunt voor alle apothekers 
in het gebied van de zorggroep. Op die 
manier kunt u als apothekers niet door de 
zorggroep uit elkaar worden gespeeld en 
hebt u de mogelijkheid om in 2011 bij alle 
zorgverleners binnen een keten in het net-
werk te zitten. Door als apothekers samen te 
werken en één aanspreekpunt te vormen, 
voorkomt u dus dat een zorggroep gaat 
 kiezen tussen apothekers in uw regio.”

Kaderapothekers
Bosch geeft ook in overweging om kaderapo-
thekers in het leven te roepen. “Binnen de 
zorggroepen bestaan al kaderartsen Diabetes, 
Cardiovasculair Risicomanagement en COPD. 
Zij geven binnen de zorggroep aan hoe aan 
zorgstandaarden handen en voeten moeten 
worden gegeven. Kaderapothekers kunnen in 
samenwerking met kaderhuisartsen kijken 
hoe de farmaceutische zorg in hun werk-
gebied het beste kan worden geregeld.”

Magische datum
1 januari 2011 vormt een magische datum. 
Dan schaft de overheid immers de recept-
regelvergoeding en de GVS-limiet af en gaat 

farmacie (zonder geneesmiddelen) onder-
deel uitmaken van de integrale bekostiging. 
“Voor zo’n keten-dbc maken zorgverzeke-
raars een all-in prijsafspraak met de zorg-
groep die als hoofdaannemer fungeert. De 
zorggroep contracteert vervolgens onder-
aannemers. Dat moet leiden tot prijsconcur-
rentie. Als apotheker dient u een zorgpres-
tatie te leveren en daarover zult u dan met 
zorggroepen en zorgverzekeraars in de slag 
moeten om prijsafspraken te maken.”

Apothekers verenigt u!
Wil bosch geeft apothekers in overweging om, net als huisartsen in aanloop naar 
een nieuw bekostigingssysteem in 2006, een samenwerkingsverband op te zet-
ten. in zo’n samenwerking kunt u namelijk zorgproducten definiëren en daarover 
prijsafspraken maken met de zorggroep of zorgverzekeraar. “Met een afwach-
tende houding zou uw apotheek straks zo maar buiten de boot kunnen vallen.”

Wil Bosch heeft langdurige managemen-
tervaring in de industrie; in Nederland, 
vanuit de Verenigde Staten (wereldwijde 
strategische planning) en Brussel 
(Europese strategische planning). Hij 
beschikt over een uitgebreid netwerk in 
de gezondheidszorg (onder andere mini-
steries, parlement, adviesorganen, zie-
kenhuizen, farmaceutische industrie, 
media, koepelorganisaties, patiënten-
verenigingen en advocatuur). Sinds 1997 
is hij directeur van WB-Zorg.

6 stappen naar een coöperatieve 
vereniging
Er zijn een aantal vragen te beantwoorden 
voordat apothekers de stap kunnen zetten 
naar een samenwerkingsverband .
1. Willen de verschillende bloedgroepen 

apothekers in uw regio samenwerken?
2. Bent u bereid om – naast distributie – 

zorg en inkoop tijdelijk te scheiden?
3. Bent u in staat zorgproducten te defini-

eren die niet direct met de geneesmid-
delendistributie te maken hebben?

4. Bent u bereid met de zorggroep(en) in 
uw regio om tafel te gaan zitten?

5. Wat wordt uw positie in de keten?
6. Wat vinden zorgverzekeraars ervan als 

zorggroepen met hen gaan praten over 
farmaceutische zorg en de zorggroep 
een overeenkomst heeft met de apothe-
kers in zijn regio?
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GebOreN:
24-11-2009 Willem Hein Hedde,  

zoon van drs. W.P.J. Goemans 
en mw M. Goemans-Zeijlstra

OVerLeDeN:
18-09-2009 drs. F.F. van Dijk, aangeslotene, 

apotheek Kerkweg-West te 
Waddinxveen	

02-10-2009 drs. J. Wageveld, speciaal 
 aangeslotene en voormalig 
beherend vennoot, apotheek 
Weijer te Gouda 

08-01-2010 drs. Fr.S. Hes van Zweeden, 
 verzorgde, apotheek Beckers  
te Nijmegen

uiT DieNST:
01-10-2009 drs. M.H.F. van Egmond, 

 beherend apotheker,  
apotheek Reigerhof te 
Nieuwerkerk a/d IJssel

iN DieNST:
01-02-2010 mw drs. K.H.E. Derks, 

 stichtingsapotheker, apotheek 
Roomburgh te Leiden

VNActueel is het huisorgaan van de Stichting Verenigde 

Nederlandse Apotheken (VNA). VNActueel verschijnt  

in	een	oplage	van	350	exemplaren	en	 is	bedoeld	voor	  

bij VNA aangesloten apothekers, medewerkers en  

relaties.	 Wie	 ook	 een	 exemplaar	 wil	 ontvangen	 of	  

vragen/  opmerkingen heeft over de inhoud, kan contact  

opnemen	 met	 VNA	 op	 tel.	 033-4601000	 en	 fax	  

033-4601001.

Correspondentie: 

Stichting VNA, Postbus 662, 3800 AR Amersfoort

Tekst: 

Luc Zwiggelaar [TXTFIT]

Opmaak, lithografie en druk: 

Practicum Grafimedia Groep

Wat is een collectieve 
 ongevallen verzekering?
Met een collectieve ongevallenverzekering 
krijgt een werknemer een uitkering als hij 
door een ongeval invalide blijft of overlijdt. 
De uitkering is gebaseerd op het brutojaar-
loon van de medewerker.

Voor wie is een collectieve 
 ongevallenverzekering?
De collectieve ongevallenverzekering is voor 
werkgevers die hun werknemers een uit-
kering willen geven als deze een ongeval 
krijgen. Er is gekozen voor een 24-uurs dek-
king; de verzekering geldt dus voor elke dag 
van het jaar.

Welke risico’s zijn verzekerd?
Met een ongevallenverzekering is het 
 volgende verzekerd:
•	Een	uitkering	 als	 de	werknemer	overlijdt	

(Rubriek A). Als de werknemer overlijdt 
door een ongeval, betaalt de verzekeraar 
een maal het brutojaarloon.

•	Een	uitkering	als	de	werknemer	voor	altijd	
invalide blijft (Rubriek B), betaalt de 
	verzekeraar	 maximaal	 tweemaal	 het	
 brutojaarloon.

VerGADeriNG 9 september 2009
•	De	jaarrekening	van	de	Stichting	

Sociaalfonds VNA wordt door het 
bestuur voor gezien getekend.

VerGADeriNG 9 december 2009
•	De	jaarrekening	2008	van	de	Stichting	

VNA en Farmaceutisch Beheer B.V. 
wordt door het bestuur goedgekeurd  
en vastgesteld;

•	Arep	accountants	wordt	herbenoemd	 
als accountant VNA voor het jaar 2009;

•	drs.	Goemans	wordt	benoemd	als	
bestuurslid VNA met ingang van  
1 januari 2010;

•	De	fee	VNA	2010	moet	gezien	de		kosten	
worden verhoogd, toch besluit het 
stichtingsbestuur de fee voor 2010 op 
het niveau van 2009 te handhaven.

perSONALiA

beSTuurSbeSLuiTeN

Collectieve ongevallenverzekering
in samenspraak met de Stichting VNA heeft results4All per 1 januari 2010 voor 
alle apotheekmedewerkers een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. 
Met deze verzekering hebben uw medewerkers een prima aanvulling in het 
arbeidsvoorwaardenpakket.

De Koninklijke Nederlandse pharmaceutische Studenten Vereniging (KNpSV) 
is op zoek naar gastapothekers voor het Student exchange programme 
(Sep). 

Dit programma geeft studenten van over de hele wereld de mogelijkheid om één tot drie 
maanden een kijkje te nemen in hun toekomstige vakgebied in het buitenland en te 
genieten van een andere cultuur. Het SEP is een project van de International 
Pharmaceutical Students’ Federation.

Elk jaar weer zijn vele studenten geïnteresseerd in een plaats in Nederland, maar helaas 
zijn er hier (nog) niet zoveel plekken. Daar kunt u verandering in brengen!
Als gastapotheker kunt u de student mee laten lopen in uw apotheek en kennis laten 
maken met verschillende werkzaamheden. Bovendien zorgt u voor onderdak voor de 
student. Een vergoeding verwacht de student niet. De uitwisselingen vinden meestal 
plaats tussen mei en september. 

Als gastapotheker bezorgt u de student en u zelf een mooie en leerzame ervaring, hebt u 
een	extra	hulp	in	de	zomer	en	draagt	u	uw	steentje	bij	aan	de	multiculturele	farmacie.
Bent u als gastapotheker geïnteresseerd in het SEP of wilt u meer informatie ontvangen, 
dan kunt u contact opnemen met:

Ilse Bollen 
h.t. commissaris Buitenland KNPSV
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden, 
commissarisbuitenland@knpsv.nl
Tel. (071) 527 45 27 / 06 23 86 32 73

G A S T A p O T H e K e r S  G e Z O C H T
een buitenlandse student in uw 
apotheek? 
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