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Apotheken krijgen meer inspraak 
binnen KNMP
Bij zijn benoeming tot voorzitter van de KNMP, beloofde Rik van der Meer zich 
hard te maken om de betrouwbaarheid en deskundigheid van de apothekers 
voor de patiënt - en daarmee de betrouwbaarheid van het vak in het complexe 
werkveld - overeind te houden en te versterken. Een begin daarvoor is gemaakt 
met de herstructurering van de belangenorganisatie.

 apothekers, samen met huisartsen, wijk
verpleegkundigen en andere zorgverleners 
in de eerste lijn nauw samenwerken om de 
zorg voor patiënten goed te regelen. Een rol 
die ook de verkenners van de extramurale 
farmaceutische zorg, Robert Reibestein en 
Alexander Rinnooy Kan, zien. Daar liggen 
dus kansen. Zij onderkennen ook dat er nog 
wat plooien glad te strijken zijn op het 
gebied van de contractering, het preferen
tiebeleid en de taakverdeling tussen eerste 
en tweede lijn voor wat betreft de verschui
ving van een deel van de geneesmiddelen
verstrekking naar de ziekenhuizen. Daar 
maakt de KNMP zich sterk voor.”

Eensgezind geluid
Volgens de KNMPvoorzitter staat en valt 
adequate en succesvolle belangenbeharti
ging van de achterban met een eensgezind 
geluid. Geen sinecure gezien de gefragmen
teerde achterban die onder meer bestaat uit 
openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, 
apotheekhoudende huisartsen en bedrijven
apothekers. Her structurering van de organi
satie moet  leiden tot zo’n eensluidend 

Voor u ligt de nieuwste editie van VNActueel 
met artikelen die voldoende stof tot over
denking geven voor de aankomende vakan
tieperiode. De Stichting VNA bestaat dit jaar 
65 jaar. Een lustrum dat groots is gevierd 
met onze achterban. VNA staat volop in de 
belangstelling bij apotheekoverdrachten en 
ook jonge apothekers weten de weg naar 
VNA goed te vinden. De mogelijkheden bij 
overdrachten via onze constructie zijn dan 
ook heel breed en van toepassing op zelf
standig apothekers van alle leeftijden.

Nog niet zo heel lang geleden was het 
onderwerp pensioen een slaapverwekkend 
en niet erg relevant verhaal voor de open
bare apotheker. Het eigen bedrijf stond 
voorop. En het pensioen? Dat zat wel goed 
bij het SPOA. Inmiddels is de waarde van 
het bedrijf bij overdracht sterk verminderd 
en dan wordt het SPOApensioen ook nog 
diverse keren naar beneden bijgesteld. 
Pensioendiscussies zijn plotseling actueel 
en iedereen heeft er een mening over.  

De informatievoorziening is echter niet 
altijd even goed op orde en dat maakt de 
discussie niet altijd even constructief. De 
komende maanden krijgen wij mogelijk 
nieuwe bestuurders bij het BPOA en SPOA. 
Als onze beroepsgroep zich meer betrokken 
gaat voelen bij de discussie zal dit de resul
taten alleen maar kunnen verbeteren. 
Overigens biedt de winstdelingsformule van 
de Stichting VNA een prima oplossing als 
aanvulling op het pensioen.

Onze minister van Volksgezondheid gaat 
een vervolg geven op het onderzoek van de 
verkenners. De rol van de openbare farmacie 
wordt breed gedragen, maar de inkoop van 
zorg en vergoeding voor verleende diensten 
blijft een probleem. De vraag blijft: kan er 
meer kwaliteit worden geleverd voor minder 
geld?

Hopelijk krijgen we een hete zomer, maar 
dan niet in overdrachtelijke zin. Wij komen 
teveel zonuren tekort en mede daardoor 

Voorwoord

Van der Meer heeft, als praktiserend apothe
ker, de wereld van farmaceutische zorg in de 
afgelopen jaren enorm zien veranderen. De 
KNMP ijvert in die omgeving voor betere 
zorg voor een betere prijs. “Apothekers zijn 
goedgeschoolde academici, waar de samen
leving zo goed mogelijk gebruik van moet 
maken. Apothekers die hun werk net iets 
beter doen, moeten daarvoor ook worden 
beloond. Die prikkel is er nu niet.
In tegendeel, de prikkel is juist om zo min 
mogelijk te doen. Dat is niet goed. 
Ge neesmiddelen worden immers steeds 
ingewikkelder en inhoudelijke kennis is dan 
nodig om goed en veilig gebruik te reali
seren. In elk dorp of elke wijk moeten Rik van der Meer

wordt vitamine Dsuppletie voor een ieder 
steeds meer gewenst. Wij wensen u veel lees
plezier en een prachtige vakantieperiode!

F.B.J.M. Offermann
Gedelegeerd Bestuurslid
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Apotheek overnemen of overdragen?
Begin op tijd!
Wat komt er kijken bij de overdracht of overname van een apotheek? Dat is 
de centrale vraag tijdens een bijeenkomst op 6 juni bij Eldermans & Geerts 
Advocaten in Zeist. Advocaat en zorgmakelaar lex Geerts, VNA-directeuren 
Kristian van Zijtveld en Frits Offermann, en financieel expert jean-Marc 
Rademaker van BDO geven het antwoord.

Dat de zomer in Nederland eindelijk haar 
opwachting maakt, weerhoudt veel apothe
kers en farmaceutisch adviseurs er niet van 
om naar Zeist te komen. Aandachtig luiste
rend laten ze zich in krap twee uur tijd 
voorlichten over de mogelijkheden van 
overdracht of overname van een apotheek. 
Daar komt geen PowerPointpresentatie aan 
te pas, wat ervoor zorgt dat de aandacht 
niet verslapt en de vaart erin blijft.

Waarom, wie, hoe en wat
Advocaat Lex Geerts bijt het spits af. 
Ontspannen geeft hij zijn visie op een 
gezonde praktijkoverdracht. Vier vragen 
staan in zijn betoog centraal: waarom over
dragen, aan wie, hoe kleed je een over
dracht juridisch in, en wat levert het op? In 
zijn werk bespeurt Geerts dat apothekers 
niet per se overdragen omdat de pensioen
gerechtigde leeftijd in zicht komt. 
“Toenemende regeldruk en overheids

bemoeienis, moeizame contractonderhande
lingen met zorgverzekeraars, sommige apo
thekers hebben daar geen zin meer in en 
willen stoppen. Zo’n impulsief besluit om de 
apotheek over te dragen, is vaak niet de 
beste. Veel apothekers die ‘daarna wel 
zagen wat ze gingen doen’, klopten na 
enkele jaren vrijheid aan om een apotheek 
voor hen te zoeken, omdat ze zich inmiddels 
stierlijk verveelden.”

Keten of individu
Aan wie overdragen, is ook iets om over na 
te denken. Vaststaat, dat de tijd van enorme 
sommen goodwill voorbij is. Geerts: “Een 
grote keten wil wellicht nog een bedrag in 
één keer bieden. Overdracht aan een keten, 
betekent echter ook dat de apotheek orga
nisatorisch naar inzicht van de keten zal 
worden ingericht. Daarom wil een apotheker 
wellicht liever overdragen aan een andere 
apotheker die de apotheek met een zelfde 

visie voortzet.” Steeds vaker ziet de zorg
makelaar dat overdrachten plaatsvinden in 
fusietrajecten. “En je kunt gaan praten met 
partijen als Stichting VNA.”

Juridisch regelwerk
Een apotheek is een onderneming en is 
meestal geregistreerd als eenmanszaak, vof 
of bv. “Belangrijk is dat bij de overdracht 
alle zaken goed op papier worden gezet. 
Wees duidelijk over de waardebepaling en 
de berekening daarvan én over de exit
regeling”, waarschuwt Geerts. “Niet goed 
geregeld is voor advocaten wel leuk, maar 
voor u niet.”

VNA-constructie
Na Geerts’ inleiding, mag Kristian van 
Zijtveld (directeur VNA) uitleggen wat de 
VNAconstructie inhoudt. “In de 65 jaar van 
ons bestaan is het doel van VNA altijd het
zelfde gebleven”, begint Van Zijtveld. “Wij 
willen jonge apothekers de gelegenheid 
bieden een apotheek over te nemen zonder 
dat hij zware financiële verplichtingen hoeft 
aan te gaan én apothekers die overdragen 
een goede oudedagsvoorziening bieden.”
VNA kent verschillende vormen voor de 
overdracht. Betaling kan plaatsvinden via 
een goodwillsom, een brutowinstrechtuit
kering of een combinatie van beide. “In alle 
gevallen blijft de overnemende apotheker 

geluid. Met de hulp van bestuurskundige 
Frans Huizenga, werkt de KNMP aan een 
structuur waarin het beroep apotheker lei
dend is. Een start is gemaakt, door het 
aantal KNMPbestuurders terug te brengen 
van zeven naar drie. Bovendien is een poli
tiek zwaargewicht gevonden (de naam wil 
Van der Meer op het moment van schrijven 
nog niet prijsgeven) om binnen de politiek 
en overheid de belangen van  apothekers te 
vertegenwoordigen en over het voetlicht te 
brengen. Van der Meer: “We willen alle apo
thekers een plaats geven, die zich senang 
voelen binnen onze meer dan 100 jaar 
bestaande vereniging. Voor onze achterban 
organiseren wij een omgeving waarin apo
theekeigenaren inspraak hebben over welke 
kant het op moet.”

Twee verenigingen
In grote lijnen bouwt de KNMP op dit 
moment aan twee sterke verenigingen. 
Daarvoor wordt de apothekersorganisatie 
verdeeld in secties met elk een eigen leden
vergadering en bestuur. Zo zijn er nu de 

secties Landelijke Openbare Apotheken 
(LOA) en Wetenschappelijke Sectie Openbaar 
apothekers (WSO). In de LOA worden 
 apotheekeigenaren op vestigingsniveau lid. 
“Binnen de LOA beslissen de circa 1900 
vestigingen, net als in de Tweede Kamer, op 
democratische wijze over de koers van de 
KNMP. Door de invoering van de sectie LOA 
is beter geadresseerd waar de discussie 
moet plaatsvinden”, aldus de KNMP
voorzitter. Met twee apotheken in zijn bezit 
heeft Van der Meer twee stemmen binnen de 
LOA. Mediq met zo’n tweehonderd apothe
ken in eigendom, heeft circa tweehonderd 
stemmen. “Wil je als apotheek iets bewerk
stelligen, moet je stemmen vergaren, actief 
participeren en dát is belangrijk. Niet meer 
achterover leunen en wachten op wat de 
KNMP doet, maar zelf actie ondernemen. Na 
democratisch besluit is het dan aan de 
KNMP om uit te voeren. Het KNMP
hoofdbestuur krijgt daarbij een meer toe
zichthoudende rol.”
De KNMP vindt het apotheekbedrijf belang
rijk, maar wil ook het beroep van apotheker 

een belangrijke plaats geven. “De WSO is 
daarin de functionele en inhoudelijke 
tegenhanger van de LOA. De WSO zet zich in 
om het vak van openbaar apotheker te 
 verankeren binnen de zorg om via ontwikke
ling, opleiding, ondersteuning en onderzoek 
aan te tonen hoe waardevol apothekers 
zijn.”

Mandaat
In de nieuwe koers die de KNMP is inge
slagen, voelt de voorzitter zich gesterkt 
door het mandaat dat hij met zijn uitver
kiezing heeft gekregen om veranderingen 
door te zetten. “Wil je succesvol zijn in de 
belangenbehartiging, dan moet je volledig 
inzetten op de kwaliteit van het apothekers
vak; de meerwaarde die de apotheker biedt 
voor kwalitatief hoogwaardige farmaceu
tische zorg. Door actieve betrokkenheid van 
onze achterban zullen de neuzen allemaal 
dezelfde kant op gaan staan en krijgen we 
dat voor elkaar.”
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financieel buiten schot. De eerste vijf jaar 
komt de apotheker in loondienst van VNA, 
daarna wordt hij 16 jaar lang vennoot en na 
21 jaar is de apotheek volledig van hem”, 
legt Van Zijtveld uit.

Ervaringsdeskundige
Net als Geerts, geeft Van Zijtveld aan dat 
het moment van overdragen heel belangrijk 
is. VNAbestuurder Frits Offermann, die 
recent zelf zijn apotheek heeft overgedra
gen, licht de VNAconstructie toe aan de 
hand van zijn eigen ervaring. Hij startte in 
1988 als VNAapotheker in een buurtapo
theek. Daar zag hij zich een half jaar na 
indiensttreding geconfronteerd met de 
mogelijke komst van een Etosapotheek. 
“De VNA heeft me, met succes, juridisch 
bijgestaan en daarmee ontdekte ik de eerste 
geneugten van mijn overeenkomst met deze 
club.”
Na vijf jaar als apotheker in loondienst, 
werd Offermann vennoot waarbij hij alle 
voordelen genoot van de collectiviteit. 
“Inkoop, verzekeringen, contractonderhan
delingen, overal werd ik in bijgestaan door 
VNA. Wat ik heb opgebouwd, heb ik allemaal 
via VNA gekregen. Toen overdracht ter 
sprake kwam, was overdragen aan VNA dan 
ook de enige optie voor mij.”
Offermann koos voor een winstrechtcon
structie. “Ik ben tevreden en de apotheek is 
in veilige en bekwame handen. Iedere apo

theker die VNA aantrekt, is namelijk uit
voerig gescreend op onder meer vakinhou
delijke capaciteiten, maar ook of er een 
goede klik is met de apotheek waarin hij of 
zij terechtkomt.”

Financiële aspecten
Waar Lex Geerts zijn betoog vooral richtte 
op de juridische aspecten van de over
dracht, spitst JeanMarc Rademaker (BDO) 
toe op de financiële kant ervan. Ook 
Rademaker brengt zijn argumenten naar 
voren aan de hand van prangende vragen 
die voor elke overdracht gelden. Draagt de 
apotheker bezittingen over of aandelen? 
Gebeurt overdracht via een koopsom ineens, 
in delen of tegen een winstrechtvergoe
ding? “Het is steeds meer usance om deels 
uit te laten betalen en deels via winstrecht 
uit te laten keren. Aan wie wordt overgedra
gen, is van grote invloed op de hoogte van 
de koopsom. Een willekeurige derde ont
vangt geen cadeautjes, kinderen vaker wel.”

Belastingdienst
Rademaker benadrukt om bij elke overdracht 
de fiscus niet over het hoofd te zien. 
“Goodwill, het pand, de inventaris en de 
voorraad vertegenwoordigen allemaal een 
bepaalde waarde. Meerwaarde hierover 
wordt bij verkoop belast bij de verkoper en 
de koper mag afschrijven. De hoogte van de 
belastingheffing is afhankelijk van de over

drachtsconstructie en de persoon aan wie 
de apotheek wordt verkocht. Verkoop je 
vanuit een BV dan is de heffing circa  
25 procent en voor een eenmanszaak zo’n 
45 procent. Of je dat bedrag ineens of in 
termijnen moet betalen, scheelt dan natuur
lijk nogal. Bovendien, in een BV mag je 
aandelen belastingvrij doorverkopen. 
Keerzijde is wel dat de koper niet mag 
afschrijven. Een apotheker die wil stoppen, 
doet er daarom verstandig aan ruimschoots 
voor beëindiging van de apotheek goed na 
te denken over de bedrijfsstructuur. Het is 
aan te raden een overdrachtstraject al 3 tot 
5 jaar vantevoren in te zetten. Dat komt de 
prijs en een soepel traject ten goede.

Ondernemersvisie
In economisch zware tijden merken ook 
apothekers dat het steeds lastiger wordt om 
financiering los te krijgen bij banken. Waar 
letten banken op? Raymond Wiggers (Van 
Lanschot Bankiers) en Bastiaan van der 
Laan (ABN Amro) zijn eensgezind. “Op de 
ondernemer. De cijfers zijn belangrijk en de 
financieringsaanvraag moet aansluiten op 
de jaarcijfers, maar minstens zo belangrijk 
is de ondernemersvisie en het plan om die 
visie te verwezenlijken. Wij kijken naar de 
omgeving waarin de apotheker werkt en hoe 
de populatie eruit ziet. Verbazingwekkend 
hoe vaak apothekers dergelijke marktinfor
matie niet hebben.”

Uitdaging
De apotheek is voor Böttger geen onbekend 
terrein  hij startte, net afgestudeerd, in 
2006 in de apotheek. “Toen ik kwam 
 solli citeren, stonden er 46 mensen in de 
wachtruimte en zag ik direct de uitdaging in 
deze mooie, ruime apotheek.” Te ruim, 

“Samenwerking met huisartsen is essentieel”

Een eigen apotheek is nog steeds de droom van veel jonge apothekers. Maar om daar in deze onzekere tijd aan te beginnen? 
Roeland Böttger en Cisko Schepers zien de uitdaging wel zitten. Gesteund door VNA zetten beiden begin dit jaar de eerste 
stap richting het zelfstandig ondernemerschap.

 constateerde de jonge apotheker al snel, 
zowel in oppervlakte als in personeelsaan
tal. “Alles werd opgeslagen, simpelweg 
omdat er plaats voor was. Doordat alles 
werd bewaard en er geen structuur in de 
opslag zat, verdween het overzicht en 
raakte de focus van het proces. Die situatie 

Apotheek Ex Aqua in lelystad heeft de ingang pal naast die van een huis-
artsengroep. in de ruime wachtkamer staan moderne, zwartleren fauteuils voor 
wachtende klanten. “Maar die zie ik het liefst zo min mogelijk bezet”, zegt 
apotheker Roeland Böttger, die als stichtingsapotheker in dienst is bij VNA. 
Hij leidt de per 1 januari aan VNA overgedragen apotheken Ex Aqua en Reuvers 
in lelystad. “Binnen de door VNA gestelde kaders heb ik de vrijheid om een 
gezonde apotheek te runnen, te laten zien wat ik als apotheker-ondernemer 
waard ben en er uiteindelijk eigenaar van te worden, zonder me diep in de 
schulden te hoeven steken.”

Roeland Böttger
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werd nog eens versterkt door een over
capaciteit aan mensen. Die overcapaciteit 
leidde tot omgekeerde stress. Het was heel 
gezellig, maar qua productie behoorden we 
in deze gerobotiseerde apotheek tot de 
slechtste van Nederland. Als bedrijfskundig 
denkende apotheker, wil ik eruit halen wat 
erin zit. Ik ben ervan overtuigd dat als de 
organisatie gezond is, ook de kwaliteit 
vooruit gaat.”

Vrijheid voor verbeteringen
Medio 2007 kreeg Böttger er een collega bij 
en samen kregen ze de vrijheid van de eige
naar en beherend apotheker om verbeterin
gen door te voeren. Dat leidde in 2008 tot 
een saneringsronde waarbij afscheid is 
genomen van 20 procent van het personeel. 
“Een enorme uitdaging voor twee jonge 
apothekers, maar geen leuke taak natuur
lijk. Het was echter noodzakelijk om als 
apotheek overeind te kunnen blijven.” De 
productiecijfers schoten meteen omhoog. 
“Daardoor ging er bij de medewerkers een 
knop om. Zij beseften dat de ingezette 
koers, ook voor hen het beste was, want 
zonder apotheek hadden ook zij geen baan 
meer gehad.”
Böttger zorgde voor duidelijke taakafspra
ken binnen de apotheek. “Iedere medewer
ker heeft zijn eigen taken en draagt zodoen
de ook verantwoordelijkheid voor het totale 

werkproces in de apotheek. Ze spreken 
elkaar aan als er iets niet goed gaat en 
geven ook richting mij aan wat anders of 
beter kan. Iedereen is op die manier betrok
ken bij het proces waar alles om draait: 
zorgen voor kwalitatief goede farmaceuti
sche zorg aan onze klanten. Voorheen moest 
ik dagelijks vier of vijf klanten bellen die 
een klacht hadden, tegenwoordig zijn dat er 
hooguit twee per maand.”

Vernieuwing motiveert
De focus op kwaliteitszorg is binnen Ex 
Aqua gebruikt om processen efficiënter te 
maken. “Er zit nu een halve fte per dag op 
vernieuwing. Nadenken over verbeteringen 
en daarmee aan de slag gaan, motiveert de 
mensen enorm. Dit heeft onder meer al 
geleid tot contracten voor de belevering van 
medicijnen aan twee verpleeghuizen. Ik heb 
het voor de directie aantrekkelijk weten te 
maken om met een kleine, lokale apotheker 
in zee te gaan in plaats van te kiezen voor 
een landelijke apothekersorganisatie”, zegt 
hij met trots, zonder verder meer over de 
details prijs te geven.
Ook de Medical Desk en een dagelijks 
spreekuur voor herhaalreceptuur dicht 
Böttger toe aan de gezamenlijke inspanning 
voor innovatie. De Medical Desk is in het 
leven geroepen voor mensen die herhaalre
cepten aanvragen, maar door werk moeilijk 

op tijd in de apotheek kunnen zijn om ze te 
halen. In samenwerking met een lokale 
supermarkt is er een afhaalpunt ingericht 
waar ze binnen een dag de door hun bestel
de herhaalrecepten kunnen afhalen. Wat 
patiënten niet op tijd afhalen, wordt weer 
opgehaald door de apotheek.

Het spreekuur voor de herhaalreceptuur is 
een initiatief van de apothekersassistenten 
die proactief en in samenwerking met de 
huisartsen, de aanvragen voor herhaalrecep
ten nalopen. Böttger: “Onze assistenten 
nodigen per brief mensen uit die vijf of 
meer geneesmiddelen gebruiken om aan de 
herhaalservice mee te doen. Als ze zich 
aanmelden, kunnen ze op ons spreekuur 
terecht. Zo ontstaat een goed overzicht van 
wat patiënten elke drie maanden aan medi
cijnen aanvragen. Inmiddels vragen wij voor 
ruim 400 patiënten herhaalmedicatie aan 
bij hun huisarts. Zij krijgen bericht van ons 
wanneer hun medicijnen klaarstaan.”

De herhaalservice is de eerste stap naar 
verdere verbetering van de farmaceutische 
zorg. “Als de herhaalservice staat, gaan we 
op basis van deze overzichtelijke recepten 
medicatiereviews voor polyfarmaciepatiën
ten organiseren. Daardoor zal niet alleen de 
logistiek verbeteren, maar ook de kwaliteit 
van de farmaceutische zorg stijgen.”

Een kleine wachtruimte voor de counter, 
daarachter een grote ruimte waar de apo
thekersassistenten bedrijvig zijn. Een smalle 
gang met links en rechts kleine kamertjes, 
leidt naar de ‘vergaderruimte’ waar Schepers 
zijn gesprekken voert. In een vitrine staat 
nog een deel van de nalatenschap van de 
vorige apotheker die er 40 jaar zat. Het is 

Werken aan vertrouwen en plezier
Apotheker Cisko Schepers, werkte vijf jaar als beherend apotheker in 
Soesterberg. Aangezien hij zich daar niet in de apotheek kon inkopen, ging hij 
als freelancer aan de slag in de hoop zo een mooie apotheek tegen te komen. 
Na anderhalf jaar in diverse apotheken te zijn ingevallen om onder andere 
zwangerschapsverlof op te vangen en als externe reorganisaties door te voeren, 
stuitte hij in februari op een vacature van VNA om apotheker te worden in de 
Amsterdamse linnaeus Apotheek. “De apotheek kende ik niet, maar VNA ken ik 
wel vanuit mijn studententijd”, vertelt Schepers, die vooraf informatie inwon 
bij oud-studiegenoten, die met VNA in zee zijn gegaan en daar nog steeds de 
vruchten van plukken. “VNA biedt een stabiele en stevige constructie om in  
21 jaar tijd een eigen apotheek te vergaren. Weliswaar een lange periode, maar 
al die jaren loop ik geen risico met betrekking tot investeringen. Die zijn hier 
wel nodig, want in de afgelopen jaren is dat weinig gebeurd”, wijst hij op de 
inrichting van de uit 1905 stammende apotheek.

een minimuseum met medicijndoosjes en 
ampullen uit vervlogen tijden. “Een inrich
ting die in tientallen jaren niet is veran
derd, maar heden ten dage weinig efficiënt 
meer is”, oordeelt Schepers. Ook op ICT
gebied zijn investeringen noodzakelijk om 
aan de huidige maatstaven te kunnen vol
doen. “Om te beginnen, moet er een systeem Cisko Schepers
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komen om recepten te kunnen scannen. Nu 
is dagelijks één assistent enkele uren bezig 
om alles handmatig te verwerken. Dat is 
niet meer van deze tijd. Bovendien wil ik 
naar een systeem met central of smart 
 filling.”

Hoog aanzien
Apotheek Linnaeus is niet de enige apo
theek die Schepers onder zijn hoede krijgt. 
De apotheek in Medisch Centrum Oost, pak
weg 100 meter verderop, maakt ook onder
deel uit van zijn praktijk. Schepers gaat 
graag de uitdaging aan om beide op een 
gezond niveau te brengen. Daarbij wordt 
niet ingeboet op het hoge aanzien dat 
vooral Apotheek Linnaeus in de buurt 
geniet. “Huisartsen en apothekers werken 
hier al tien tot twintig jaar samen en veel 
huisartsen sturen hun patiënten als van

zelfsprekend naar onze apotheek. Dat wil ik 
uiteraard zo houden. Tijdens het eerste FTO 
heb ik daarom veel over mezelf verteld en 
hen gevraagd wat hun verwachtingen ten 
opzichte van mij en de apotheek zijn. Dat 
heeft goed gewerkt, want in het tweede FTO 
was er al veel interactie en zijn diverse 
casussen besproken. Dat gaf de gelegenheid 
om de toegevoegde waarde van de apotheek 
duidelijk te maken op het gebied van medi
cation reviews, therapietrouw en medicatie
begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis. 
De lijnen met de huisartsen zijn kort en een 
aantal komt wekelijks binnenvallen voor een 
gezellige babbel.”

Modernisering
Naast vertrouwen winnen van de zorgverle
ners in zijn buurt, werkt Schepers ook aan 
de vertrouwensrelatie met zijn personeel. 

“Om de boel vlot te trekken en de apotheek 
rendabel te maken, is inkrimpen van het 
personeel noodzakelijk. Geen leuke bood
schap natuurlijk en het personeel is daar
door ook van slag, vooral omdat ze niet 
weten hoe we deze apotheek met minder 
mensen draaiend kunnen houden. Dat kan 
door werkprocessen te wijzigen en nieuwe 
receptverwerkingssystemen te implemente
ren. In de komende vijf jaar, wil ik een 
flinke boost geven aan de modernisering 
van de apotheek, zodat de apotheek behou
den blijft en de rijke historie niet verloren 
gaat. Straks staat er weer een mooie, stati
ge apotheek, waar patiënten en huisartsen 
nog steeds veel vertrouwen in hebben en 
personeel met plezier werkt.”

Pensioen
Hoe zit dat nou?
Over de pensioenen heerst veel on -
duidelijkheid. Gaat het nou goed of 
slecht? Marcellino Kropman, mana-
ging director van de uitvoeringsorga-
nisatie van de PMA, brengt licht in de 
 duisternis.

Mijnwerkers zijn er al lang niet meer in 
Nederland, maar er wordt nog steeds mijn
werkerspensioen uitgekeerd. “Het goede 
aan ons pensioenstelsel is, dat er kapitaal 
tegenover staat”, zegt Marcellino Kropman. 
“Dit komt doordat pensioenfondsen elk jaar 
premies incasseren, dat geld beleggen en er 
zo een rendement op maken. Op die manier 
voorkomen pensioenfondsen dat ze straks te 
weinig geld hebben om mensen pensioen 
uit te kunnen keren, die nu premie betalen.”
Het uitgekeerde pensioen bestaat op dit 
moment voor 65 procent uit wat de mensen 
zelf aan premie hebben betaald. De andere 
35 procent is afkomstig van het extra 
 rendement dat daarmee is behaald. Hoewel 
er geen extra premie voor wordt gevraagd, 
wordt met dit rendement geprobeerd de 
inflatie te compenseren. “Jarenlang hebben 
mensen meer gekregen dan waar ze premie 
voor hebben betaald. Op het moment dat 
pensioenfondsen zeggen dat ze het  pensioen 
gaan verlagen, heeft dat in de meeste 
gevallen geen betrekking op aanspraken 
waarvoor premie is betaald, maar over het 
deel dat pensioenfondsen al die tijd uit

keerden bovenop die die aanspraken. Dat 
wordt dan bijvoorbeeld geen 35 maar 28 
procent. Daarover is door pensioenfondsen 
niet altijd even duidelijk gecommuniceerd.”
Bijna 2 miljard euro heeft de PMA per juni 
2013 in kas voor de circa 25.000 deel
nemers. Zij krijgen gemiddeld een kleine  
€ 6.000, per jaar aan pensioen uitgekeerd. 
“Je zou denken dat dit genoeg is om aan 
onze verplichtingen te kunnen voldoen”, 
begint Kropman. “Wettelijke regelgeving 
verplicht pensioenfondsen echter om toe
komstige pensioenuitkeringen op een 
bepaalde manier te berekenen. Op papier 
staan we er daarom minder goed voor. Dat 
komt vooral door de lage rente. Die is met 
2% nog nooit zo laag geweest.”
De lage rente verplicht PMA wettelijk om nu 
meer geld te reserveren om ook in de toe
komst pensioenen te kunnen uitbetalen. 
“Voor de wet moeten we van de risicoloze 
marktrente uitgaan. Dat betekent dat we 
onze toekomstige verplichtingen tegen die 
lage rente moeten verdisconteren.”, zegt 
Kropman. “Of die rente 2% of 3% is, scheelt 
echter nogal met betrekking tot het bedrag 
dat wij in kas moeten hebben om in de toe
komst aan onze pensioenverplichtingen te 
kunnen voldoen. Als de rente 1% stijgt, 
verhoogt dat de huidige dekkingsgraad 
namelijk met ruim 20%. Die volatiele en 
lage rente heeft dus grote invloed op het 
speelveld van de pensioenen waarin de 
 dekkingsgraad bepalend is.”
PMA heeft op het moment van schrijven een 
dekkingsgraad rond de 113%. Dat is ruim 
boven de wettelijk vastgestelde ondergrens 

van 105%. Toch is dat niet genoeg. “Om 
financiële tegenvallers te kunnen overleven, 
moeten we nu buffers opbouwen. We vol
doen aan de wettelijke ondergrens. Er geldt 
echter ook een bufferverplichting van 125%. 
Die is gebruikt om de consequenties van de 
crisis op te vangen en worden nu weer 
opgebouwd om eventuele volgende tegen
vallers op te vangen. Ook de gestegen 
levensverwachting van de deelnemers zijn 
door de reserves opgevangen. Pensioen
fondsen moeten nu langer uitbetalen dan 
vooraf berekend. Voor de pensioenen die al 
zijn opgebouwd, wordt dit betaald uit het 
vermogen. Ons heeft dat 6 tot 10% extra 
dekkingsgraad gekost. Als we echter het
zelfde rendement weten te halen als over 
2012, dan is het gat alweer gedicht.”
Dat rendement over 2012 lag op bijna 15%. 
“In de ergste crisisjaren was het rendement 
20%. Over een termijn van 20 jaar bezien, 
lag het gemiddelde resultaat altijd boven de 
5,8%. Wij moeten nu rekenen met de 
 huidige 2% marktrente zodat er nog 3,8% 
resteert om de buffers weer op te bouwen en 
daarna de pensioenen te verhogen om infla
tie te compenseren.”

Over PMA
Pensioenfonds Medewerkers Apotheken 
(kortweg PMA) verzorgt de pensioenen van 
ruim 25.000 mensen die werken in zo’n 
2.000 openbare apotheken in Nederland. 
Meer dan 4.000 exapotheekmedewerkers of 
hun nabestaanden ontvangen een pensioen 
van PMA.
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uitbreiding VNA-Safepolis
Sluitende dekking voor 
werk gerelateerde ongevallen
Steeds vaker draait een werkgever op voor de kosten van werknemers die een ongeluk 
 hebben gehad. Ongelukken die op het eerste gezicht niet direct met hun werk hebben te 
maken. In een recente uitspraak stelt de Hoge Raad dat een werkgever niet alleen verant
woordelijk is voor de veiligheid van werknemers tijdens het werk, maar dat een werkgever 
‘in het kader van goed werkgeverschap’ ook moet zorgen voor een verzekering die de 
 schadelijke gevolgen dekt van ongevallen tijdens woonwerkverkeer. Is die verzekering er 
niet, dan kan de werkgever voor dergelijke schade worden aangesproken.
Om de VNASafepolis op deze risico’s toe te rusten, is  in overleg met Multisafe  gekozen 
voor een aanvullende dekking in de polis in de vorm van de Werknemersschadeverzekering 
(WSV). Hiervoor geldt een aanvullende premie van 0,25‰ over de brutowinst van de 
 apotheek. Deze verzekering wordt met ingang van 1 juni 2013 van kracht en zal onderdeel 
uitmaken van de VNASafepolis.
Voor vragen kunt u terecht bij Ronald Ringma van Multisafe (r.ringma@multisafe.nl of  
06 51 22 41 62).

Risico’s bij langdurig ziekteverzuim werknemers
Wanneer een werknemer langdurig ziek is, krijgt de apotheker te maken met 
allerlei regels en verplichtingen. Zo is de apotheker in veel gevallen verplicht 
loon door te betalen en moet hij zich inspannen voor de re-integratie van de zieke 
werknemer in het arbeidsproces. Niet naleven van de regels kan grote financiële 
gevolgen hebben voor de apotheek. Het is daarom verstandig om op te hoogte te 
zijn van de verplichtingen bij langdurig ziekteverzuim en de daarmee samenhan-
gende risico’s. Frederike Werts en Corine Schutrops, advocaten bij ScheerSanders 
Advocaten in Den Haag, zetten enkele belangrijke punten op een rij.

Zoals iedere werkgever is de apotheker ver
plicht om samen met de arbeidsongeschikte 
werknemer te werken aan diens terugkeer in 
het arbeidsproces. Het kan zijn dat de werk
nemer  met enige aanpassingen aan de 
werkplek  weer aan het werk kan binnen de 
apotheek; hetzij in zijn huidige functie, 
hetzij in een andere passende functie bin
nen de apotheek. Als geen passende arbeid 
in de eigen apotheek voorhanden is, moet 
de werkgever op zoek gaan naar passend 
werk voor de werknemer buiten de apo
theek, bijvoorbeeld door een outplacement 
traject aan te bieden. Als de werknemer na 
twee jaar nog steeds ziek thuis zit en een 
WIAuitkering aanvraagt, zal het UWV oor
delen of werkgever en werknemer zich 
 voldoende hebben ingespannen in het re
integratietraject. Onvoldoende inspanning 
kan resulteren in een loonsanctie van het 
UWV. Dat kan tot gevolg hebben dat de 
apotheker het loon van een zieke werknemer 
maximaal een jaar langer moet doorbetalen.

Volgens Werts en Schutrops kan een 
loonsanctie meestal worden voorkomen als 
de werkgever een aantal aandachtspunten 
in het oog houdt. Waar veel werkgevers zich 
bijvoorbeeld niet van bewust zijn, is dat zij 
 ondanks de (verplichte) betrokkenheid van 
een arbodienst of bedrijfsarts bij de ver
zuimbegeleiding  verantwoordelijk blijven 
voor de voortgang van het reintegratie
traject. Dat betekent dat het UWV ook een 

loonsanctie kan opleggen wanneer de advie
zen van de arbodienst of bedrijfsarts wel 
zijn opgevolgd, maar deze adviezen onvol
doende adequaat blijken te zijn. Werkgevers 
doen er daarom goed aan om de voortgang 
van het reintegratietraject kritisch te vol
gen, regelmatig te overleggen met de arbo
dienst of bedrijfsarts en niet al het contact 
met de zieke werknemer via de arbodienst of 
bedrijfsarts te laten lopen.
Wanneer twijfel rijst over het advies van een 
arbodienst of bedrijfsarts is het raadzaam 

om een zogenoemd deskundigenoordeel aan 
te vragen bij het UWV. Een deskundigen
oordeel is tevens een bruikbaar instrument 
om een oordeel te krijgen over de inmiddels 
verrichte reintegratieinspanningen of 
 verdere stappen in het reintegratieproces.

Een andere, veelvoorkomende valkuil voor 
werkgevers is het onvoldoende optreden 
tegen medewerkers die niet of onvoldoende 
meewerken aan het reintegratietraject. Ook 
in de situatie dat de werkgever te af wachtend 
is geweest en de werknemer onvoldoende 
heeft aangespoord om mee te werken, kan 
het UWV een loonsanctie opleggen. Het kan 
daarom aangewezen zijn om bij een niet
meewerkende werknemer gebruik te maken 
van de sanctiemogelijkheden die ter 
beschikking staan, zoals het opschorten van 
de doorbetaling van het loon.

In samenwerking met ScheerSanders 
Advocaten heeft VNA een praktisch over
zicht opgesteld waarin alle aandachts punten 
en tips staan om een loonsanctie te voor
komen. Daarin is tevens informatie opge
nomen over de ontwikkeling op het gebied 
van sociale verzekeringen, zoals de invoe
ring van de ‘Wet beperking ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid’ met ingang van  
1 januari 2013. 

Indien gewenst kunt u deze notitie  opvragen 
door een email te sturen naar vna@vna.nl 
o.v.v. Notitie Ziekteverzuim.

Corine SchutropsFrederike Werts
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Met 65 jaar aan kennis en ervaring staat VNA 
apothekers bij. Niet alleen bij een overdracht 
of overname, maar ook gedurende het samen
werkingsverband ondersteunt VNA apothekers 
bij het beheer van de apotheek om de opzet 
en exploitatie van de apotheek te waarbor
gen, kennis op peil te houden en uit te brei
den, 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 afgelopen 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	 over

dragende apotheker een deel meefinanciert;
•	een	winstrechtconstructie	waarbij	de	over

dragende 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 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.

Stichtingsapothekers
Stichtingsapothekers zijn gevestigd apothe
kers in loondienst bij VNA. Na twee jaar 
ontvangt hij gedurende drie jaar een basis

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.

salaris aangevuld met een aandeel uit de 
overwinst van de apotheek. In deze eerste 
vijf jaar worden Stichtingsapothekers zorg
vuldig begeleid en ondersteund vanuit VNA. 
Dit gebeurt onder meer via een geaccredi
teerd opleidingstraject en met ondersteu
ning van de afdeling beheer van VNA.
Na vijf jaar in dienst van VNA kan de 

Stichtingsapotheker als vennoot toetreden 
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 apothe
ker kan dus na in totaal 21 jaar volledig 
eigenaar van een apotheek worden, zonder 
goodwill te hoeven betalen.

Een centrum om trots op te zijn; 
Gezond heidsCentrum leiden aan de 
Oosterkerkstraat 1. Onlangs vond de 
feestelijke opening van een van de groot-
ste zorgclusters in de leidse regio plaats. 

Het voormalig arbeidsbureau is na een half 
jaar grondig verbouwen, een prachtige 
thuishaven geworden voor HuisartsenCentrum 
Leiden, SMC Rijnland fysiotherapeuten, bek
kenfysiotherapie, Havenapotheek, Kwadraad 
maatschappelijk werk, SCAL, CJG, psychia
ter/psychologen, diëtisten, logopedie, 
homeopathie en ActiVite. “Een uitgelezen 
kans voor betere samenwerking en kortere 
lijnen binnen de eerstelijnszorg”, aldus een 
van de participanten.

GezondheidsCentrum leiden 
 officieel geopend!

De Leidse Wethouder Roos van Gelderen, 
(Jeugd, Zorg en Welzijn) knipt het lint door 
onder toeziend oog van VNA-apotheker Mira 
Assal.

(Foto: Petra de Groot)

Voor universitair studenten Farmacie 
is het lastig een genuanceerd beeld 
te krijgen van de bedrijfsmatige 
 ontwikkelingen in de openbare far-
macie. Om daar verandering in aan 
te brengen, geven inmiddels diverse 
markt partijen, waaronder de Stichting 
VNA, onderwijs aan de studenten.

“De Stichting VNA komt graag in contact 
met studenten farmacie, omdat zij de basis 
vormen van de bedrijfsopvolging binnen de 
VNAoverdrachtsconstructie”, zegt Frits 
Offermann van VNA. “Aan de Rijksuniversiteit 
Groningen geven wij daarom onderwijs met 
betrekking tot de bedrijfsoverdracht en alles 
wat daarbij komt kijken. Aan de Universiteit 
Utrecht bestaat het onderricht uit een toe
lichting op het contracteringsproces en de 
onderhandelingen met zorgverzekeraars. 

Centraal daarin staan het product dat de 
apotheker zorgverzekeraars en verzekerden 
kan aanbieden en hoe de contractonderhan
delingen in de huidige marktomgeving in 
zijn werk gaan.”
Tijdens de actualiteitenlunch van de 
Utrechtse Pharmaceutische Studenten
vereniging Unitas Pharmaceuticorum gaf 
VNA een toelichting op de wildgroei in ver
goedingensystemen en de gevolgen daarvan 
voor de openbare apotheek. Offermann: “De 
interesse en het enthousiasme bij de stu
denten zijn groot. Een college van 3 uur is 
niet genoeg om een compleet beeld te 
schetsen van de huidige marktomstandighe
den. Na afloop van de colleges zijn er dan 
ook veel vragen en wordt er lang nagepraat. 
De boodschap van VNA is daarbij helder: er 
bestaat nog steeds een mooie toekomst 
voor de zelfstandige openbare apotheker.”

Onderwijs universiteit utrecht  
en Groningen
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€12.500 voor Kinderhospice 
De Glind
Het bestuur van de Stichting VNA heeft de viering van het 65jarig bestaan aangegrepen om 
een lokaal initiatief financieel te ondersteunen. Gasten van de jubileumbijeenkomst en 
relaties zijn gevraagd om daarbij te helpen. “Onze voorkeur ging uit naar een lokaal doel, 
passend bij onze positie in de gezondheidszorg. Wij hebben gekozen voor ondersteuning van 
de Stichting Kinderhospice De Glind”, vertelt Kristian van Zijtveld van VNA. “Deze stichting 
zet zich in om ernstig zieke kinderen met een beperkte levensverwachting een veilige en 
rustige leefomgeving te bieden. In het Kinderhospice kunnen zij, en hun ouders, even uit
rusten in een vertrouwde omgeving. Het Kinderhospice combineert namelijk de ‘gewoonheid’ 
van thuis met de professionaliteit van zorg van een ziekenhuis. In de zorg staat altijd het 
kind centraal en niet zijn ziekte. Kinderen verblijven een aantal dagen in het hospice, zodat 
het gezin thuis even kan ‘uitrusten’. Een enkele keer ook begeleid het hospice een gezin in 
de laatste levensfase van hun zieke zoon, dochter, broer of zus.”

Het Kinderhospice bouwt momenteel een nieuwe locatie waar het plaats kan bieden aan 
twaalf ernstig zieke kinderen. Tijdens een bezoek aan Kinderhospice De Glind overhandigden 
Kristian van Zijtveld en Frits Offermann namens het bestuur van de Stichting VNA een 
bedrag van € 12.500,. Dit bedrag zal het Kinderhospice gebruiken voor onder andere de 
plaatsing van medicijnkasten. De nieuwe locatie in Barneveld wordt in april 2014 geopend. 
Een delegatie van het VNAbestuur is uitgenodigd om met eigen ogen te bekijken waaraan 
de donatie is besteed.

Namens Kinderhospice De Glind en de kinderen wil VNA een ieder bedanken voor de  bijdrage 
aan dit goede doel.

GEBOREN:

25-12-2012 Hugo Steven Froger, zoon 
van mw. Diana Hupperts 
MSc. en Steven Froger,  
Rijn Apotheek in Woerden

10-01-2013 Mats Giel Grijsen, zoon van 
drs. Michiel Grijsen en  
mw. Veronique MeijsGrijsen, 
Apotheek Beker in 
Oegstgeest

07-03-2013 Max Dean Schepers, zoon 
van Cisko Schepers MSc. en 
mw. Mirte Beumer, Linnaeus 
Apotheek in Amsterdam

18-04-2013 Max Frederic Gerritsen, zoon 
van drs. Rogier Gerritsen en 
mw. Coraline Gerritsenvan 
der Linden, Apotheek 
Catharinahuis in Haarlem

iN DiENSt:

Kantoor VNA
11-04-2013 mw. J.M. van Maurik, 

 secretaresse
01-05-2013 mw. M.J. Sallé, assistent 

controller

01-01-2013 Roeland Böttger MSc., 
Apotheek Ex Aqua in 
Lelystad

01-03-2013 Ahmed Bellali MSc., 
Apotheek Reuvers in Lelystad

01-04-2013 Cisko Schepers MSc., 
Linnaeus Apotheek in 
Amsterdam

uit DiENSt:

Kantoor VNA
31-12-2012 A. Broos, assistent controller
17-03-2013 R. Tondeur, medewerker 

beheer

KOMENDE ACtiVitEitEN StiCHtiNG VNA

05-09-2013 Golfdag VNA
12-09-2013 Opleiding Omgevingsanalyse 

en KNMP
27-09-2013
t/m 
29-09-2013 STAPweekend in Noordwijk


