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“Zelfstandig declaraties afhandelen, 
is bijna niet meer te doen”
Waar blijft mijn betaling? Waarom worden declaratieregels afgekeurd? Waarom 
zijn er zulke grote prijsverschillen? over declaraties komen maandelijks tien
tallen vragen binnen bij Clearing House Apothekers. begrijpelijk vindt account
manager Wilco Plug. “Declareren is voor apothekers niet het belangrijkst. Dat 
is de zorg voor de patiënt. Inkomsten zijn echter wel belangrijk om je werk als 
apotheker goed te (kunnen) blijven doen.”

Waar dat in zit? Dat zoeken wij uit. Wij 
nemen daarvoor contact op met verzekeraars 
om een toelichting te geven op hun prijzen 
en de berekening daarvan. Dan kom je soms 
tot de ontdekking dat er ook bij hen wel eens 
wat misgaat.” Man en paard noemt hij niet. 
“Dat vindt ik niet kies. Belangrijkst is, dat je 
tot een oplossing komt.”

In de zoektocht naar oplossingen constateert 
Plug dat apothekers veelal niet exact weten 
wat er in de contracten staat die ze met 
zorgverzekeraars afsluiten. “Ze hebben vaak 
te weinig tijd om ze goed te lezen. Mede 
daardoor zien we op regelniveau soms grote 
prijsverschillen ontstaan. Daar attenderen we 
apothekers op, net als op het feit of apothe-
kers middelen kunnen substitueren of niet.”

Adviseursrol
In die adviseursrol richting apothekers wil 
CHA zich breder gaan profileren, ook bij 
jonge apothekers. “Met onze kennis, contac-
ten en inzicht in contracten kunnen we 
apothekers helpen in hun bedrijfsvoering en 
aangeven waarop ze in de contracten moeten 
letten”, aldus Plug. “Over declaraties bijvoor-
beeld komen maandelijks tientallen vragen 
bij ons binnen zoals: Waar blijft mijn 
be taling? Waarom worden declaratieregels 
afgekeurd? Waarom zijn er zulke grote prijs-
verschillen?” Vragen die veelal te voorkomen 
zijn, door scherper te zijn op declaraties”, 

Zoals ieder jaar naderen we weer een span-
nende periode in het kalenderjaar. De con-
tractonderhandelingen met de zorgverzeke-
raars zijn in volle gang en de verwachtingen 
zijn, na een moeizaam 2012, hooggespan-
nen. Herinnert u zich nog de enthousiaste 
partijen, die vochten om de gunst van de 
apothekers in de achterban? Wie had als 
eerste het beste contract?

De onderhandelingen voor de zorgcontrac-
ten 2013 zullen essentieel zijn voor de toe-
komst van veel openbare apotheken in 
Nederland. Onderhandelen over aanvullende 
diensten en zorgprestaties is alleen zinvol 
als er tevens stappen kunnen worden 
gemaakt in het basistarief. Het tekort op het 

tarief 2012 is becijferd op € 1,- per recept-
regel. Een dergelijk tekort kan nooit worden 
gecompenseerd met zorgprestaties.

Het worden in ieder geval spannende maan-
den in de openbare apotheken. Het doet ons 
in ieder geval goed, dat in de media meer 
aandacht wordt gegeven aan de opmerkelijke 
veelzijdigheid van het huidige prijzensysteem.

VNA zal u ook de komende tijd met raad en 
daad bijstaan bij alle ontwikkelingen rond-
om de apotheek. Wij wensen u veel wijsheid 
en geduld voor de komende maanden.
Veel leesplezier.

Frits Offermann, apotheker

Voorwoord

Clearing House Apothekers (CHA) is pakweg 
twintig jaar actief voor apothekers. Destijds 
in 1992 werd met de start van het KNMP-
project ORCA de basis gelegd voor de onaf-
hankelijke declaratieafhandeling door het 
Haagse bureau. Na de fusie met het door 
verzekeraars opgerichte declaratiekantoor 
Declanet in 1998 ontstond het huidige 
bedrijf. In al die jaren is het bedrijf onopval-
lend aanwezig voor apothekers en apotheek-
houdende huisartsen, maar ook voor hulp-
middelenleveranciers, patiënten en zorgver-
zekeraars. “Bescheidenheid past bij ons”, 
vindt accountmanager Wilco Plug. “Wij gelo-
ven in ons eigen kunnen: snel anticiperen op 
(wettelijke) veranderingen en stelselwijzigin-
gen in de farmaceutische declaratiewereld. 
In die flexibiliteit schuilt sinds jaar en dag 
de kracht van onze organisatie en zijn we 
steeds klaar voor ondersteuning aan apothe-
kers. Zij hebben nu één zekerheid; de 
 apotheker krijgt nooit wat hij declareert. Wilco Plug
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Apotheek runnen met ziel en zaligheid
De druk op het apothekersbestaan is groot. Preferentiebeleid, lagere recept
regelvergoedingen, maatregelen om inkoopvoordeel te beperken en de algehele 
economische crisis, maken het niet gemakkelijk om anno nu een apotheek over 
te nemen. of wel? VNActueel bezocht twee jonge apothekers die net ‘hun eigen’ 
apotheek zijn begonnen.

Roderick van den Berg (31) en Mira Assal 
(31) startten beiden 1 juli als stichtingsapo-
theker bij VNA; Van den Berg in Apotheek 
Noordwijkerhout, Assal bij de Haven Apotheek 
in Leiden. “Ik was overdonderd toen ik door 
Frits Offermann van VNA, in wiens apotheek 
ik stage heb gelopen en tijdens de studie 2,5 
jaar werkte, werd gevraagd”, herinnert Van 
den Berg. “Zeker in deze tijd is het een 
mooie uitdaging. De Stichting VNA geeft me 
de kans zelfstandig ondernemer te worden 
zonder dat ik met zware financiële verplich-
tingen wordt opgezadeld.” Assal heeft gelijk-
soortige ervaring als Van den Berg. De Leidse 
apotheker was beherend apotheker in Capelle 
a/d IJssel en kwam begin dit jaar tijdens de 
VJA Overnameavond in contact met VNA. 
“Peter Joseph had een goed en duidelijk 
verhaal: VNA biedt jonge apothekers in deze 
economisch moeilijke tijden een kans op een 
eigen apotheek zonder zich enorm in de 
schulden te hoeven steken.”

Risico spreiden
‘Zware financiële verplichtingen’, ‘schulden’, 
de apothekers doelen daarmee op de good-

will-bedragen die jonge apothekers veelal 
moeten ophoesten om een eigen apotheek 
te bemachtigen. De invoering van het prefe-
rentiebeleid, lagere receptregelvergoedin-
gen en maatregelen die zijn genomen om 
inkoopvoordelen in te dammen, zetten de 
apothekersmarkt echter behoorlijk onder 
druk. “Het mooie van de VNA-constructie is 
dat je als beginnend apotheker het risico 
spreidt”, aldus Van den Berg. “De eerste 5 
jaar ben je in loondienst en zit je nog ner-

gens aan vast. Na deze periode wordt het 
dienstverband voortgezet in een vennoot-
schap en wordt de apotheek steeds meer 
van mij en werk ik gedurende 16 jaar als 
beherend vennoot samen met VNA aan de 
exploitatie. Na een totale periode van 21 
jaar ben ik dan volledig eigenaar van de 
apotheek.”

Hoewel ze in loondienst starten, werken de 
jonge apothekers alsof de apotheek al van 
hun is. “Dat is de enige manier om een 
bedrijf met ziel en zaligheid te kunnen run-
nen”, vindt Assal die in eerste instantie 21 
jaar wel heel lang vond. “Doordat je na 5 
jaar al vennoot wordt, wordt de apotheek 
echter al eerder steeds meer van mij.”

meent Plug. “Declareren blijkt voor apothe-
kers niet het belangrijkst, dat is de farmaceu-
tische zorg voor hun patiënten/cliënten. 
Inkomsten zijn echter wel belangrijk om je 
werk als apotheker goed te kunnen blijven 
doen. Om die reden geven we tegenwoordig 
in samenwerking met VNA een opleiding over 
declareren.”

Veel afkeuringen
Plug treft vaak situaties aan waarin apothe-
kers de declaratiezaken niet op orde hebben, 
waardoor hij vervolgens met veel afgekeurde 
declaratieregels kampt. “Wij nodigen deze 
apothekers dan uit om samen de gegevens 
door te nemen, uit te zoeken waardoor de 
problemen worden veroorzaakt en wat de 
oplossing voor dat probleem is. Wij helpen 
apothekers naar een beter declaratietraject. 
We kijken welke producten of diensten de 
apotheker levert en of hij krijgt waar hij 
recht op heeft. In veel gevallen is dit niet 
het geval, omdat het AIS niet over alle 

beschikbare informatie beschikt en daardoor 
loop je achter de feiten aan.”

CHA beschikt weliswaar over veel declaratie-
gegevens, maar is vooralsnog niet van plan 
een eigen AIS op te tuigen. “Een AIS is meer 
dan een declaratiesysteem. Daarin komen 
ook zaken als boekhouding en voorraad-
beheer om de hoek kijken. Wij zeggen: 
schoenmaker blijf bij je leest. Wij kunnen 
apothekers elke maand overzicht geven van 
zijn declaraties, wat er is afgekeurd en over 
prijsverschillen. Afgekeurde regels kan de 
apotheker in veel gevallen gemakkelijk via 
onze online applicatie CHA Online herdecla-
reren. Bijvoorbeeld omdat het Burger Service 
Nummer foutief is ingevuld of omdat de 
declaratie bij de verkeerde verzekeraar is 
ingediend.”

Farmaceutische zorg staat voorop
Tot enkele jaren terug was het binnen de 
apotheek vaak nog mogelijk maandelijks de 

volledige declaratieafhandeling - inclusief de 
afhandeling van afkeuringen en prijsverschil-
len - zelfstandig af te handelen. Met de 
 huidige complexiteit van contracten, de 
negatieve inkomstengroei en het verdwijnen 
van arbeidsplaatsen in apotheken is de 
declaratieafhandeling in Plugs overtuiging 
vaak niet meer te doen voor een apotheker. 
“Met het complete dienstenpakket van CHA 
kunnen we de apotheker blijven helpen en 
ondersteunen in een transparant declaratie-
proces; vanaf de indiening van de declaratie 
tot aan de boeking in het boekhoudpakket 
van de apotheker. Hiermee nemen we de 
apotheek veel werk en tijd uit handen. Tijd 
die hij goed kan gebruiken om farmaceuti-
sche zorg te leveren aan de patiënt. Dát moet 
een van de hoofddoelen van een apotheker 
zijn, wat je ook steeds meer ziet terugkomen 
in de contractering van zorgverzekeraars. 
Daarom blijven wij ons inzetten voor admini-
stratieve lastenverlichting binnen de apo-
theek met als doel: een optimaal rendement.”

Mira Assal
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Vertrouwen
Belangrijk voor Assal is dat ze ruimte krijgt 
van VNA om ‘haar’ apotheek op haar eigen 
manier te runnen. “Meekijken moet, maar ik 
waak ervoor dat mensen in mijn nek gaan 
lopen hijgen. Ik heb een opleiding afgerond 
en vier jaar als beherend apotheker in een 
andere apotheek gewerkt. Dan mag je toch 
op een beetje vertrouwen rekenen? Dat ver-
trouwen voel ik bij VNA. Bovendien neemt 
VNA veel werk uit handen zoals het inzichte-
lijk maken van de contracten die zorgverze-
keraars aanbieden, de onderhandelingen met 
groothandels, je kunt er opleidingen volgen, 
en als je eens vraag hebt, zijn de lijnen kort.”
Vertrouwen is ook wat Assal stelt in haar 
medewerkers. “Belangrijk voor hen is dat er 
na een paar snelle wisselingen van apothe-
kers nu rust en stabiliteit komt. Zoals veel 
apotheken tegenwoordig zijn we krap bezet, 
maar als we samen de schouders eronder 
zetten, lukt het prima.” Een belangrijke stap 
die ze daarin heeft gezet, is medewerkers 
wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid 
en die verantwoordelijkheid ook op zich 
durven te nemen. “Er moet openheid zijn in 
de apotheek, daarom is alles bespreekbaar”, 
zegt Assal. De door haar ingezette verande-
ring van werkprocessen is mede door die 
instelling soepel verlopen. “Neem een sim-
pel iets als de medicatiedoosjes die hand-
matig werden gevuld. Dat heb ik omgezet 
naar baxters. Daardoor is er iets meer tijd 
voor andere farmaceutische zorg.”

Hart voor de zaak
In tegenstelling tot haar collega in Noord-
wijkerhout kwam Assal op het gebied van 

certificering, ICT en overleg met huisartsen 
in een redelijk gespreid bed terecht. “We 
zijn gecertificeerd, de ICT is op orde en ook 
het contact met de huisartsen is goed. Voor 
hen en hun patiënten probeer ik de drempel 
naar onze apotheek zo laag mogelijk te 
maken, door de contacten met huisartsen te 
onderhouden onder andere door actief aan 
FTO’s deel te nemen. Binnenkort gaan we 
naar een gezondheidscentrum dus krijgen 
we nog kortere lijnen. Huisartsen moeten 
weten dat ze bij mij terechtkunnen. Ik wil 
altijd antwoord kunnen geven of uitzoeken 
wat ze willen. Kritisch zijn op het voor-
schrijfgedrag en adviezen of alternatieven 
kunnen bieden.”

Ook is haar Haven Apotheek al onderdeel 
van een maatschap met drie andere Leidse 
apotheken. “Het is heel fijn dat we bij 
elkaar terechtkunnen. We hebben allemaal 
hart voor de zaak, zijn gemotiveerd en 
ambitieus in ons vak. We proberen alle apo-
theken op een lijn te krijgen. Zo is er jaar-
lijks overleg met alle assistenten van de vier 
apotheken. Het is immers handig als men-
sen elkaar kennen als ze bij ziekte of vakan-
tie een keer uitgeleend worden aan een 
andere apotheek. Bovendien heeft iedere 
apotheker een taak binnen de maatschap. 
Zo is er iemand met speciale aandacht voor 
kwaliteit en ben ik verantwoordelijk voor de 
communicatie.”

Sparren en begeleiding
Bij Van den Berg staat de samenwerking met 
andere apothekers nog in de kinderschoe-
nen. Wel is hij al in gesprek met de VNA-

VNA houdt vast aan generatiemodel
Het generatiemodel is altijd de ideologie 
geweest achter de Stichting VNA. Ondanks 
veranderde omgevingsfactoren is de 21-jaar-
termijn al die jaren heilig gebleven. Aan dat 
generatiemodel wordt ook anno nu niet 
getornd. Daarin ligt namelijk de kracht van 
VNA: zakelijk en privé verzorging gedurende 
het leven door de financiële risico’s over de 
verschillende generaties te verspreiden. Dit 
kan onder meer door contante overdracht 
met medefinanciering door de overdragende 
apotheker. In de praktijk ziet dat er als 
volgt uit: De overdragende apotheker draagt 
een deel van de apotheek direct over tegen 
contanten en een deel van de apotheek 
draagt hij over via een lening (partiële 
medefinanciering), waarover hij rente ont-
vangt. Zo kan de overdragende apotheker 
een deel van zijn vermogen veiligstellen 
tegen een goed rendement.

apothekers in Lisse om met hen een maat-
schap te vormen; eveneens met het idee 
elkaar te kunnen versterken door kennis en 
kosten te delen en medewerkers uit te kun-
nen wisselen. De apotheker uit Noord-
wijkerhout ziet als voornaamste taak op dit 
moment om alle werkzaamheden binnen zijn 
apotheek, die begin dit jaar in handen 
kwam van VNA, goed in kaart te brengen. 
Aan het eind van het jaar wil hij namelijk 
gecertificeerd zijn, zodat hij in aanmerking 
kan komen voor extra vergoedingen van 
zorgverzekeraars. “Daarvoor moet intern 
alles op orde worden gebracht; processen, 
logistiek enzovoort. Ook wil ik de contacten 
met de huisartsen in mijn werkgebied verbe-
teren, bijvoorbeeld door deelname in het 
FTO en door een goede koppeling te creëren 
met het medicatiesysteem zodat de huisarts 
te allen tijde de actuele medicatie kan 
inzien van patiënten. Aan al dit soort zaken 
is hier eerder minder aandacht geschonken. 
Samenwerking en gegevensuitwisseling met 
de huisartsen is echter essentieel om goede 
farmaceutische zorg te kunnen bieden aan 
zijn patiënten. Aangezien er hier op dat 
punt nog veel moet gebeuren, is het fijn dat 
er vanuit VNA begeleiding is en ik met VNA 
kan sparren over hoe zaken aan te pakken. 
Ook krijg ik snel en concreet hulp waar 
nodig. Zo was er een nieuwe receptscanner 
nodig. Met een mailtje en een telefoontje 
was dat snel geregeld.”

Roderick van den Berg
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De Stichting VNA is in 1948 opgericht om de 
oudedagsvoorziening van apothekers veilig 
te stellen. Daarvoor worden sindsdien jonge 
apothekers in dienst genomen die, na jaar-
lijkse betaling van winstaandelen aan de 
voormalig eigenaar, de apotheek op termijn 
overnemen; de zogeheten VNA-formule. 
Dankzij een goede prijs en een uitgekiende 
formule is de Stichting VNA inmiddels 
(mede)eigenaar van ongeveer 100 apothe-
ken verspreid over heel Nederland. Al meer 
dan 65 jaar zet de stichting zich in voor het 
behoud van de zelfstandige openbare farma-
cie. “VNA staat borg voor een gezonde toe-
komst van apothekers. Niet alleen bij over-
dracht of overname, maar ook gedurende 
een samenwerkingsverband ondersteunt 
VNA apothekers. Die ondersteuning betreft 
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”, legt 
Kristian van Zijtveld van VNA uit.

De apotheek overdragen
Bij een apotheekoverdracht spelen, naast 
zakelijke aspecten die zorgvuldig moeten 
worden behandeld, ook emotie en gevoel 
een belangrijke rol. “Van de tweestrijd tus-
sen emotie en ratio is VNA zich als geen 
ander bewust door de grote expertise die wij 
in de afgelopen 65 jaar hebben opgebouwd 
als het gaat om apotheekoverdrachten. U 
kunt uw apotheek aan VNA verkopen voor 
een marktconform bedrag of ervoor kiezen 
uw apotheek over te dragen. Door de apo-
theek over te dragen aan VNA biedt u niet 
alleen een jonge apotheker een toekomst, u 
kunt ook zelf betrokken blijven bij de farma-
cie en uw collega’s”, aldus Van Zijtveld.
VNA biedt diverse overdrachtsvormen. 
Overdragen kan in de vorm van contante 
overdracht. Ook een contante overdracht - 
waarbij de overdragende apotheker een deel 
meefinanciert - of een winstrechtconstructie 
– waarbij hij gedurende 21 jaar een winst-
recht uit de apotheek ontvangt – behoren 

tot de mogelijkheden, net als combinaties 
van de genoemde vormen. Van Zijtveld: 
“VNA biedt, naast een zorgeloos pensioen, 
de gelegenheid mee te doen aan ons sociaal 
programma met onder meer studiereizen en 
bijeenkomsten. Op die manier blijft de 
 apotheker bij de farmacie betrokken.”

Kansen voor jonge apothekers
Van oudsher biedt VNA jonge apothekers de 
mogelijkheid om zich zelfstandig te vesti-
gen. “Zelfstandig ondernemerschap en een 
eigen apotheek verwerven zonder zware 
financiële verplichtingen. De initiële inves-
tering en het risico zijn voor rekening van 
VNA”, verduidelijkt Van Zijtveld. Hoe ziet 
dat er in de praktijk uit? “Een nieuwe apo-
theker komt eerst twee jaar als gevestigd 
apotheker in loondienst bij VNA. Daarna 
ontvangt hij drie jaar een basissalaris dat 
wordt aangevuld met een aandeel uit de 
overwinst van de apotheek. Gedurende deze 
eerste vijf jaar wordt deze ‘stichtingsapo-
theker’ zorgvuldig begeleid en ondersteund 
vanuit VNA. Dit gebeurt onder meer via een 
geaccrediteerd opleidingstraject en met 
ondersteuning van onze afdeling Beheer.  

Na vijf jaar in dienst van VNA treedt de 
stichtingsapotheker toe als vennoot in een 
samenwerkingsverband met ons. Dat samen-
werkingsverband is erop gericht om het 
eigendom van de apotheek volledig aan de 
jonge apotheker over te dragen. Hij betaalt 
dus geen goodwill, maar wordt na 21 jaar 
volledig eigenaar van zijn apotheek. VNA 
ondersteunt de apotheker al die jaren bij de 
dagelijkse beroepsuitoefening; onder-
steuning op het gebied van inkoop, zorg-
contractering, verzekeringen, juridische-, 
financiële-, personeels- en bouwzaken.”

Aangesloten apothekers
Als een apotheker na 21 jaar volledig eige-
naar van zijn apotheek is, is het nog steeds 
aantrekkelijk bij VNA betrokken te blijven. 
“Zo’n zelfstandig ondernemer is prima in 
staat de eigen apotheek te leiden. Wat wij 
aangesloten apothekers extra bieden, is dat 
ze gebruik kunnen maken van onze collecti-
viteit, diensten en faciliteiten. Bovendien 
kan een aangeslotene aanspraak maken op 
onze unieke calamiteitendekking”, preci-
seert Van Zijtveld. Enig eigen belang schuilt 
hierin ook. “Wij hopen dat een aangeslotene 
zijn apotheek te zijner tijd aan VNA wil 
overdragen. Daarmee stelt hij niet alleen 
zijn oudedagvoorziening en die van moge-
lijke nabestaanden veilig. Met de overdracht 
aan VNA draagt hij ook bij aan het behoud 
van zelfstandige openbare farmacie voor de 
nieuwe generatie apothekers.”

een eigen apotheek beheren of uw apotheek 
 overdragen? Dat gaat zo!
De VNAformule verzekert apothekers al meer dan 65 jaar van zelfstandig onder
nemerschap. Jonge apothekers biedt VNA de mogelijkheid een eigen apotheek 
te verwerven zonder zware financiële verplichtingen. Apothekers die willen 
stoppen, kunnen rekenen op een soepele bedrijfsoverdracht en een goede oude
dagsvoorziening. Aangesloten apothekers weten zich te allen tijde gesteund 
door een professionele partner met bewezen deskundigheid.

Kristian van Zijtveld
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VNAinkoopcollectief kiest voor mosadex
Na een objectief vergelijk van alle groothandels heeft het VNAinkoopcollectief 
de keuze gemaakt voor mosadex. Dit vanwege margeverbetering en de inten sieve 
samenwerking die de farmaceutische groothandel aangaat met de  apotheek om 
het logistieke proces te optimaliseren.

VNA is een inkoopcollectief gestart naar 
aanleiding van de uitkomsten van de zorg-
contractering 2012. Die onderhandelingen 
met zorgverzekeraars waren dusdanig dat de 
VNA-achterban vroeg de krachten ook te 
bundelen om beter onderhandelingsresul-
taat te boeken op de inkoop van geneesmid-
delen. “Wij houden vast aan de rol van 
apotheker als farmaceutisch zorgverlener, 
dat deden we in het verleden, dan doen we 
nu en zullen we ook in de toekomst blijven 
doen. Samenwerken sorteert daarbij het 
meeste effect”, aldus Kristian van Zijtveld 
van VNA.

Groothandels uitgedaagd
VNA heeft een coördinerende rol gespeeld 
om bij alle groothandels goede offertes 
boven tafel te krijgen. “Daarbij hebben we 
alle groothandels uitgedaagd hun onder-
scheidend vermogen ten opzichte van de 
concurrentie duidelijk te maken”, vertelt 
Van Zijtveld. “Na een objectief vergelijk van 

alle groothandels is vervolgens de keuze 
gevallen op Mosadex. Dit omdat deze farma-
ceutische groothandel, naast margeverbete-
ring, ook intensief de samenwerking aan-
gaat met de apotheek om het logistieke 
proces te optimaliseren.”

Steun aan apothekers
Hoe die logistieke optimalisatie het best 
kan worden aangepakt, verschilt per apo-
theek. Daarom is vanuit VNA en Mosadex 
een team samengesteld om apothekers hier-
in te steunen. Vanuit Mosadex is regio-
directeur Bert Davelaar verantwoordelijk 
voor de implementatie. Hij zal de deel-
nemers van het inkoopcollectief met raad en 
daad bijstaan. “Alle deelnemers aan het 
collectief zijn uitgenodigd voor een imple-
mentatie kick off. Daarin hebben Mosadex 
en VNA het vervolgtraject verder toe-
gelicht”, zegt Van Zijtveld. “Deze samen-
werking maakt de meerwaarde van VNA nog 
eens duidelijk: een organisatie die de belan-

gen behartigt van de zelfstandige apotheker 
die baas is in eigen huis door daadkrachtig 
op te treden in de markt. Dat kan alleen 
dankzij het vertrouwen dat onze achterban 
opnieuw in ons heeft gesteld.”

De Universiteit Utrecht heeft onlangs een 
onderzoek gedaan onder pas afgestudeerde 
apothekers met betrekking tot hun tevre-
denheid over de opleiding. Ook het 
af nemend veld werd geënquêteerd. De kern-
taak Bedrijfsvoering scoorde daarbij matig 
in tegenstelling tot de farmaceutische kern-
taken. Om daarin verbetering aan te  brengen 
nam de stichting VNA 5 september voor het 
eerst deel aan de cyclus ‘Bedrijfsvoering in 
de openbare apotheek’ die studenten 
Farmacie aan de Universiteit Utrecht in het 
5e jaar van hun studie volgen. “In het 

Studenten Farmacie aan de Universiteit Utrecht 
leren bedrijfsvoering
De Universiteit Utrecht heeft de bedrijfsmatige kant van de opleiding Farmacie 
samengebracht in een compacte opleidingscyclus; in de wandelgangen ‘the game’ 
genoemd. rondom deze bedrijfssimulatie zijn diverse bijdragen van de farmaceu
tische bedrijfskolom gegroepeerd. Sinds dit jaar neemt de stichting VNA deel aan 
deze cyclus.

 college geven wij een inkijk in het proces 
van contractonderhandelingen van zorg-
verlener en zorgverzekeraar”, licht Frits 
Offermann van VNA toe. “Hoe verloopt zo’n 
proces? Wat zijn de diensten die worden 
aangeboden en welke worden ingekocht? 
Welk beeld hebben de zorgverzekeraar en de 
overheid van de openbare apotheek? Welke 
resultaten hebben wij in 2012 in de onder-
handelingen behaald? Wat zijn de ver-
wachtingen voor 2013? Voor de meeste 
studenten zijn dat aspecten van de studie 
die niet eerder aan bod zijn gekomen.”

Naast veel informatie tot zich nemen, moe-
ten de studenten ook zelf aan de slag. 
Offermann: “In een rollenspel dienen de 
studenten zich te verplaatsen in een zorg-
verzekeraar of een patiëntencollectief. In de 
onderhandelingen moet men zich immers 
ook kunnen verplaatsen in de rol van deze 
en andere onderhandelingspartners”, ver-
duidelijkt hij. De bedoeling is dat de 
 studenten aan het eind van de cyclus beter 
in staat zijn een bedrijf, zoals een openbare 
apotheek, te leiden. “De stichting VNA zal 
hier graag een bijdrage aan leveren en ziet 
dit als een investering in de toekomst. Nu al 
was er vanuit de studenten een levendige 
belangstelling voor de VNA-constructie.”
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onderneem als een poolreiziger
“Change what you can’t accept and accept what you can’t change”, adviseert 
poolreiziger en ondernemer marc Cornelissen apothekers. “Wie niet reageert 
op verandering en omgevingssignalen niet serieus neemt, heeft als ondernemer 
geen toekomst.”

Ga de uitdaging aan
Cornelissen is ervan overtuigd dat de zoek-
tocht naar een passend werkmodel voor 
apothekers in een veranderde en verande-
rende zorgmarkt het beste in mensen naar 
boven haalt. “Wie zijn vak serieus neemt en 
verantwoordelijkheid neemt voor zijn team, 
gaat de uitdaging aan. Daarbij zijn er twee 
factoren waar een ondernemer naar moet 
kijken: change what you can’t accept and 
accept what you can’t change. Welke eisen 

Marc Cornelissen (1968) 
bereikte in 1997 de 
geografische Noordpool 
op ski’s en herhaalde 
dit huzarenstukje in 
2000 op de Zuidpool en 

heeft tijdens de VNA Najaarsbijeenkomst op 
30 oktober uitgebreid uit de doeken gedaan 
wat de Noord- en Zuidpool met ondernemen 
te maken hebben. “De polen vormen een 
omgeving die heel veranderlijk en volop in 
beweging is. Om niet in de problemen te 
raken, moet je als team snel kunnen 
 schakelen als er bijvoorbeeld een sneeuw-
storm opsteekt. Dat is bij onder nemen net 
zo. Een apotheker moet in zijn werkproces-
sen reageren op verandering en dan creatief 
zijn in het bedenken van oplossingen. Voor 
een poolreiziger die zich niet aanpast aan 
veranderende omstandigheden, zijn de 
ge volgen verstrekkend. Voor ondernemers 
die niet meebewegen met veranderingen in 
de markt, geldt dat ook. In de huidige 
markt kunnen apothekers opgeven of zich 
aanpassen aan de veranderde marktomstan-
digheden. Wie niet reageert op verandering 
en omgevingssignalen niet serieus neemt, 
heeft als ondernemer geen toekomst”, voor-
spelt Cornelissen. 

worden er aan de apotheek gesteld en hoe 
zorg je als apotheker voor een passend ant-
woord daarop? Dat is waarop de apotheker 
zich moet focussen, want over een paar jaar 
verandert er ongetwijfeld weer wat en moet 
de apotheker zich opnieuw aanpassen. Die 
dynamiek in de markt zal altijd blijven. 
Daarom: richt u op zaken die u zelf kunt 
sturen en steek niet teveel energie in zaken 
die u niet kunt sturen.”
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Berlijn is een prachtige, groene stad met 
vele gezichten. De bewogen historie van de 
stad is overal zichtbaar, maar weerhoudt het 
stadsbestuur er niet van ook veel te vernieu-
wen. Het VNA-reisgezelschap verbleef hier 
van 16 tot 20 mei en overnachtte daarbij in 
het voormalige kantoor van de Dresdner 
Bank aan de Bebelplatz.
De eerste indrukken van Berlijn werden 
opgedaan varend over de rivier de Spree. 
Hierbij werd zowel oud als nieuw Berlijn 
uitgebreid toegelicht door de gids.

De tweede dag werd Berlijn bezichtigd van-
uit een videobus. Het contrast tussen het 
huidige Berlijn en videobeelden uit het rijke 
verleden van de stad waren indrukwekkend. 
Daarna vertrok het gezelschap naar de 
Schlachtensee aan de rand van het 
Grunewald. Hier kregen de VNA-reizigers 
een lezing over de Duitse apothekersmarkt 

Studiereis berlijn
een achtbaan van emoties
De VNAstudiereis is altijd weer een indrukwekkende en leerzame gebeurtenis 
met vele hoogtepunten en unieke momenten. berlijn vormde dit jaar het decor. 
Naast inzicht in de Duitse  apothekersmarkt was hier ook aandacht voor de 
 bewogen historie van de Duitse hoofdstad.

en de systemen rondom de generieke 
geneesmiddelen, de zorgverzekeraars en 
bijbehorende kortingen en inkoop.
Het avondprogramma was voor velen grens-
verleggend met een show van de percussie-
groep Sheketak in de Tipi Tent am Kanzler-
ambt.

De derde dag werd de stad te voet bezocht. 
In de Berlijnse Kathedraal kon het gezel-
schap vanaf de keizerlijke loge genieten van 
een privé orgelconcert. De oude stad met 
alle hoogtepunten werd bezocht. De tegen-
stellingen Oost-West zijn nog steeds zicht-
baar, maar verdwijnen in snel tempo naar de 
achtergrond.

De avond stond in het teken van de 
Reichstag. Dit prachtige gebouw vormde het 
decor voor een prachtige rondleiding met 
uitzicht over de stad vanaf de door Norman 

Foster ontworpen glazen koepel. Vervolgens 
genoten de deelnemers van het prachtige 
restaurant Käfer bovenop het dak van de 
Reichstag met opnieuw een geweldig uit-
zicht over de nachtelijke stad.

De vierde dag herbergde een achtbaan van 
emoties. Het zeer indrukwekkende Holocaust 
memorial met bijbehorend museum stond in 
schril contrast met de indrukken van de 
architectuur en schoonheid van de joodse 
wijk en het oude centrum. Ook werd een 
bezoek gebracht aan de oudste apotheek 
van Berlijn. In het Deutsches Technikmuseum 
was te zien waar de Duitse ingenieurs toe in 
staat zijn (geweest). Een enorme collectie 
techniek met onder andere auto’s, boten, 
vliegtuigen en treinen.

De laatste dag van de VNA-trip werd een 
bezoek gebracht aan Potsdam. Een prachti-
ge stad vlakbij Berlijn, met de Hollandse 
wijk en uiteraard het paleis Sanssouci. Na 
een afscheidslunch in het Drachenhaus in 
de tuinen van het paleis, keerde het gezel-
schap weer terug naar Nederland.

De unieke formule van de Stichting VNA 
stelt u in de gelegenheid een apotheek te 
verwerven. De eerste twee jaar bent u in 
loondienst bij VNA. De volgende drie jaar 
geniet u een basissalaris aangevuld met 
winstaandeel uit de apotheek. Gedurende 
deze eerste vijf jaar wordt u zorgvuldig 
begeleid en ondersteund vanuit VNA, onder 
meer door een opleidingstraject. Na vijf jaar 
in dienst van VNA kunt u vennoot worden in 
een samenwerkingsverband met VNA. Na 
een totale periode van 21 jaar bent u 
 volledig eigenaar van de apotheek!

De functie
Als beherend apotheker bij VNA heeft u lei-
ding over de apotheek. In deze veeleisende 
en dynamische omgeving moet u zich volle-
dig kunnen toeleggen op het apothekersvak.

Verwerf uw eigen apotheek
De Stichting VNA biedt u, als talentvolle apotheker, de mogelijkheid een eigen 
apotheek te verwerven in de regio NoordHolland of Flevoland.

Het aanbod
VNA biedt u een prima mogelijkheid uw 
capaciteiten en kennis op velerlei gebied te 
vergroten. Ook biedt VNA professionele 
ondersteuning bij de bedrijfsuitoefening 
van de apotheek. U gaat deel uitmaken van 
een moderne, vooruitstrevende organisatie, 
waarbij behaald succes vooral uw succes 
betekent.
Gedurende de periode dat u in dienst bent, 
biedt VNA u een marktconform salaris en 
een interessant pakket secundaire arbeids-
voorwaarden.

Het profiel
VNA komt graag in contact met u; die 
ge dreven en talentvolle apotheker die pro-
fessionaliteit, klantvriendelijkheid en goede 
kwalitatieve zorgverlening hoog in het 

vaandel draagt. Goede communicatieve 
vaardigheden vormen een belangrijk onder-
deel bij de uitoefening van de functie. 
Essentieel is dat u goed kunt omgaan met 
mensen en diverse situaties.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact 
 opnemen met VNA: (033) 460 10 00. 
E-mailen kan ook: vna@vna.nl o.v.v. 
 vacature Stichtingsapotheker.
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GeboreN:

27-07-2012 Bram Alexander,  
zoon van drs. Annelies  
van Hecke-Agterof en 
Alexander van Hecke,  
apotheek De Gaard,  
in Utrecht

10-08-2012 Boubacar Lamarana Huub, 
zoon van drs. Karin Derks  
en Ibrahima Bah,  
apotheek Roomburgh,  
in Leiden

GeHUWD:

29-06-2012 drs. Franco Somers en 
Marieke van Boekel, 
 apotheek Dorrestein in 
Nieuwerkerk aan de IJssel

IN DIeNST:

23-04-2012 VNA-kantoor:  
mw. M. Brussee,  
secretaresse 

17-09-2012 VNA-kantoor:  
R. Tondeur,  
medewerker Beheer

01-07-2012 drs. Roderick van den Berg, 
Apotheek Noordwijerhout  
en Gezondheidscentrum 
Noordwijkerhout in 
Noordwijkerhout

01-07-2012 drs. Mira Assal,  
Haven Apotheek in Leiden

15-10-2012 Michelle van Bogerijen 
(MSc), apotheek Reigerhof  
in Nieuwerkerk aan de IJssel

PerSoNAlIA

VNActueel is het huisorgaan van de Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken (VNA). VNActueel wordt 

verspreid onder alle openbare apotheken in Nederland. Wie vragen/opmerkingen heeft over de inhoud, kan 

contact opnemen met VNA op tel. (033) 460 10 00 en fax (033) 460 10 01.

Correspondentie: Stichting VNA, Postbus 662, 3800 AR Amersfoort

Tekst: Luc Zwiggelaar [TXTFIT]

Fotografie: o.a. Patrick Siemons Fotografie

Opmaak/druk: Practicum, Soest Colofon

VNA Golfdag
Na een regenachtige golfdag in 2011 was het weer de deelnemers dit jaar 
 gunstig gezind. op golfsociëteit de lage Vuursche ontving VNA 6 september 
ruim 30 collegae voor de jaarlijkse VNA Golfdag. Daar werd gestreden om de 
felbegeerde Johan van leeuwenstijn wisselbokaal.

Blijkbaar neemt het gemiddelde niveau van de deelnemers aan de VNA Golfdag toe, want 
alle aanwezigen namen deel aan het toernooi. Voor de clinic waren er geen deelnemers. De 
golfers gingen in de bosrijke omgeving 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”, 
constateert een van de deelnemers. Na afloop van de mooie dag werd er gezamenlijk 
na gepraat en gegeten.
De wisselbeker - vorig jaar gewonnen door Romy de Groot - ging dit jaar naar Jan Paul Boon. 
Hij mocht bovendien de prijs voor de ‘longest’ mee naar huis nemen.
De eerste prijs bij de dames ging naar Ingrid Kuitert.
Joke van der Drift ontving de prijs voor de longest bij de dames én de prijs voor de Neary.
Tot ‘Belofte voor het komende jaar’ is uitgeroepen Clasineke van Steensel van der 
Aa-Groenendijk.

Dank voor eenieders sportieve bijdrage aan deze zeer geslaagde dag en de organisatoren die 
de dag professioneel hebben begeleid.

VSAweekend maastricht
Het jaarlijkse weekend voor stichtingsapothekers en vennoten vond dit jaar 
plaats in maastricht tijdens het eerste weekend van oktober. De organisatie 
ervan was in handen van rico van Scheijen (stichtingsapotheker van mediq 
Apotheek mosae Forum).

Tijdens het gezellige diner op vrijdagavond was het voor velen een leuk weerzien. Op zater-
dagochtend startte de dag droog, maar al snel werd de fietstocht-in-competitieverband 
verstoord door stortregens en hevige windstoten. Na de koffiepauze in het oudste café van 
Maastricht, trotseerden nog drie teams het weer en mocht uiteindelijk Rogier Gerritsen van 
het team “The Ponchos” de eerste prijs in ontvangst nemen tijdens de lunch.
Na de lunch werd het programma vervolgd met een boottocht van en naar onze rondleiding 
door de mergelgroeve in de Sint Pietersberg. ’s Avonds werd er gezellig nagepraat tijdens 
het diner in een uitstekend etablissement aan het Onze Lieve Vrouwenplein.
Roderick van den Berg (stichtingsapotheker te Noordwijkerhout) heeft de organisatie voor 
2013 overgedragen gekregen van Rico en deze aanvaard. Hij neemt die organisatie samen 
met Inez Beusmans (stichtingsapotheker te Lisse) op zich.

Namens alle deelnemers, wil VNA Rico bedanken voor de organisatie van dit geweldige 
 weekend. Wij zijn ervan overtuigd dat velen deze prachtige stad nogmaals zullen bezoeken.


