
 
 

vragen aan de politieke partijen  
naar aanleiding van de regionale en federale verkiezingen  

 
 
1) De apothekers maken zich ernstig zorgen over hun toekomst. De levensvatbaarheid van 

een groot aantal apotheken staat op de helling door tal van factoren. De 
exploitatiekosten stijgen voortdurend, terwijl de apothekers al jaren zware budgettaire 
inspanningen leveren. Daarbij financieren ze zelf de ontwikkeling van nieuwe diensten 
om de begeleiding van de patiënten en de kwaliteit van de farmaceutische zorg te 
verbeteren. Het aantal apotheken in ons land is de voorbije tien jaar alsmaar gedaald. 
 
Hoe positioneert uw partij zich ten aanzien van deze evolutie?  
 
De N-VA deelt de bezorgdheid van de apothekers. Zeker voor jonge apothekers wordt 
het steeds moeilijker om een overname te financieren en hun apotheek op een 
rendabele manier uit te baten.  
 
Wij pleiten er dan ook voor om de meerderheid van de aandelen van een apotheek in 
handen van een apotheker te houden. Op die manier maken we het voor ketens veel 
moeilijker om een apotheek over te nemen en zorgen we er voor dat jonge apothekers 
kunnen concurreren tegen kapitaalkrachtige groepen die de prijs van een apotheek 
opdrijven. 
 

2)  Sinds april 2010 worden de apothekers hoofdzakelijk vergoed voor de farmaceutische 
zorg die ze verschaffen aan hun patiënten. Deze zorg moet gegarandeerd worden 
gedurende de volledige duur van de behandeling (lees: geneesmiddelenverpakking). Het 
basishonorarium van de apotheker werd weliswaar losgekoppeld van de prijs van de 
geneesmiddelen, maar blijft gekoppeld aan het aantal afgeleverde verpakkingen, zonder 
rekening te houden met de duur van de behandeling. 
 
In hoeverre is uw partij bereid om de behandelingsduur in rekening te brengen en dus het 
basishonorarium aan te passen?  
 
Het is voor de N-VA evident dat de vergoeding van de apotheker verder loskomt van de 
eigenlijke verpakkingen en verschuift naar de zorg die de apotheker levert aan de patiënt. De 
piste die APB voorstelt is wat ons betreft interessant en verdient om verder onderzocht te 
worden. 
 
Bij heel deze verschuiving moeten we er wel op toe zien dat de apothekers niet 
geconfronteerd worden met een zware administratieve last om aan te tonen dat de voorziene 
zorg wel degelijk geleverd wordt. De N-VA zal zich blijven inzetten op het verminderen van de 
administratieve lasten van de zorgverleners. 
 

3) De inspanningen die apothekers leveren om een correct en rationeel medicatiegebruik te 
bevorderen, dragen bij tot het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Een deel van de 
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besparingen die door deze interventies worden gerealiseerd, zou terug geïnjecteerd 
moeten worden in de sector, voor de verdere ontwikkeling van het beroep en van de 
dienstverlening aan de patiënt. Hierdoor kunnen financiële middelen vrijgemaakt worden 
om, bijvoorbeeld, de Begeleidingsgesprekken Nieuwe Medicatie (momenteel enkel voor 
astmapatiënten) uit te breiden naar andere categorieën chronisch zieken. 
 
Is uw partij bereid om deze piste te verdedigen? 
 
Na 50 jaar is de ziekteverzekering aan vernieuwing toe. Zowel de manier van budgetteren, de 
financiering en het overlegmodel zijn de voorbije jaren op hun grenzen gestoten. De N-VA wil  
veel meer met gezondheidsdoelstellingen gaan werken. Bovendien willen wij via een 
strategisch zorgplan, dat ook op lokaal niveau vertaald wordt, budgetten toekennen. Op die 
manier kunnen middelen wat ons betreft op de meest rationele manier ingezet worden en 
kan men een echt geïntegreerd gezondheidsbeleid voeren. 
 

4) Als geneesmiddelenexpert waakt de apotheker over het correct gebruik van de medicatie 
en over de therapietrouw of het naleven van de behandeling. Hierdoor heeft de apotheker 
een toegevoegde waarde in het multidisciplinaire zorgteam dat chronische en 
zorgbehoevende patiënten begeleidt.  
 
Is uw partij bereid om de deelname van de apotheker aan multidisciplinaire zorgteams te 
ondersteunen? En hoe denkt uw partij dit te concretiseren?  
 
De N-VA is grote voorstander van multidisciplinair overleg tussen zorgverstrekkers. Voor 
onze partij is de huisarts de spil in het netwerk rond de patiënt en moet de huisarts samen 
met de zorgverleners ervoor zorgen dat de patiënt de meest optimale (farmaceutische) zorg 
krijgt. Gelet op het belang van geneesmiddelen in de meeste behandelingen is het 
vanzelfsprekend dat ook de apotheker in dit multidisciplinaire gegeven een plaats krijgt. 
 
Naast dit multilaterale overleg is het voor de N-VA ook belangrijk dat zorgverleners op 
bilaterale wijze met elkaar in overleg treden, wij zijn dan ook vragende partij voor het verder 
uitbouwen van het medisch-farmaceutisch overleg. 
 

5) De apotheker is wellicht de meest laagdrempelige zorgverstrekker. Hij is altijd 
bereikbaar, zonder afspraak, en staat dan ook dicht bij de bevolking. Hij wordt daarom 
vaak als eerste geraadpleegd, hij luistert, geeft raad, doet aan preventie en verwijst de 
patiënten, indien nodig, naar andere zorgverstrekkers door. Omwille van zijn grote 
toegankelijkheid wordt de apotheker wel eens de ‘nulde lijn’ in de gezondheidszorg 
genoemd. 
 
Hoe wil uw partij dit potentieel van de apotheker maximaliseren? 
 
Voor de N-VA is het vanzelfsprekend dat de apotheker gelet op de lage drempel een 
belangrijke rol speelt in de gezondheidzorg. Het geven van advies over een correct 
gebruik van geneesmiddelen, het helpen om de therapietrouw te bevorderen en de 
verspilling van geneesmiddelen tegen te gaan zijn maar enkele voorbeelden van een 
mogelijke rol. 
 
Zoals aangehaald bij vraag 3 wil de N-VA meer en meer gaan werken met 
gezondheidsdoelstellingen en zorgstrategische plannen. Binnen deze krijtlijnen willen wij 
zorgverleners de nodige vrijheid geven om hun eigen rol in te vullen. Wij roepen de 
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apothekers dan ook op om de weg ingezet op de Toppen van de Vlaamse Apotheker 
verder te zetten en actief mee te denken over hun toekomstige rol en deze voorstellen 
aan de beleidsmakers te bezorgen. 
 

6) De Belgische officina-apotheken stellen ruim 20.000 mensen tewerk. Toch hebben jonge 
apothekers het in de huidige omstandigheden heel moeilijk om een financiering te vinden 
voor de overname van een apotheek; de banksector legt steeds meer voorwaarden op. 
 
Is uw partij bereid om jonge apothekers die een overname overwegen te ondersteunen? 
En hoe zou uw partij dit willen concretiseren?  
 
Zie hiervoor ons antwoord op vraag 1. 
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