
 
 

Zes 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?  

 
Voor CD&V staat de apotheker synoniem voor nabijheid, toegankelijkheid en professioneel 
advies. We waken over de geografische spreiding van apotheken, ook in het kader van de 
wachtdiensten.  
We erkennen de rol van de apothekers als expert van het geneesmiddel en  het 
geneesmiddelengebruik binnen het multidisciplinair zorgteam rond chronische en 
zorgbehoevende patiënten en als zorgverstrekker bv. in het kader van het opstellen van 
een medicatieschema, begeleidingsgesprekken voor nieuwe medicatie,…  

 
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?  

 
De apotheker erkennen als expert van het geneesmiddel, betekent ook dat we de 
apotheker hiervoor willen honoreren. We willen in de toekomst een vergoeding voor 
gepersonaliseerde begeleiding voorzien voor chronische zieken, waar mogelijk kaderend 
in zorgtrajecten. CD&V wil de piste onderzoeken van een Globaal Farmaceutisch Dossier, 
naar analogie van het Globaal Medisch Dossier bij de huisarts. De verstrekking van 
farmaceutische specialiteiten blijft voorbehouden voor de apotheek. Bij een positieve 
beoordeling van het pilootproject ‘medicatieschema’ moet dit – gekoppeld aan de 
elektronische registratie – zo snel mogelijk breed worden geïmplementeerd, met de 
apotheek als spilfiguur. 

 
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 besparingen die door deze interventies worden 
gerealiseerd, zou terug geïnjecteerd moeten worden in de sector, voor de verdere 
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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? 

 
Ook de komende jaren zal er moeten worden bespaard binnen de gezondheidszorg. 
CD&V wil met behulp van een meerjarenbegroting en beheersovereenkomsten het 
zorgstelsel binnen maatschappelijk wenselijke en budgettair houdbare bandbreedtes 
houden. Dit geeft enerzijds stabiliteit; zekerheid van toegekende middelen. Anderzijds 
geeft dit ook ruimte aan de gezondheidsactoren: binnen het toegekende budget krijgt men 
meer beslissingsruimte. 

 
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?  

 
CD&V erkent de rol van de apotheker als een belangrijke partner in de eerstelijnszorg. De  
deelname van de apotheker aan multidisciplinaire zorgteams en netwerken is dan ook 
essentieel. Ingevolge de 6e staatshervorming wordt Vlaanderen bevoegd voor de 
ondersteuning van de gezondheidszorgberoepen van de eerste lijn en de organisatie van 
de eerstelijnsgezondheidszorg (Impulseofonds, Huisartsenkringen, Lokale 
Multidisciplinaire Netwerken (LMN), Geïntegreerde Diensten Thuiszorg (GDT)°. Ook de 
palliatieve netwerken en de palliatieve multidisciplinaire teams, worden aan de deelstaten 
overgedragen. Dit biedt een unieke kans om die integrale zorg voor de patiënt/cliënt waar 
te maken. CD&V wil de overlegstructuren efficiënter maken door ze onderling af te 
stemmen en te laten samensmelten waar mogelijk.  
Een multidisciplinaire aanpak gaat hand in hand met een andere financiering hiervoor. 

 
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? 

 
Vandaag is de apotheker voor veel mensen het eerste aanspreekpunt voor vragen over 
gezondheid, zelfzorggeneesmiddelen of andere gezondheidsproducten. Ook in het kader 
van de dagdagelijkse begeleiding van de chronisch zieken heeft de apotheker een 
bijzondere rol. We willen de rol van de apotheek vrijwaren en daarnaast versterken door 
een correcte vergoeding van de dienstverlening en door te waken over de goede en 
laagdrempelige bereikbaarheid, ondermeer door de organisatie van doeltreffende 
wachtdiensten. 

 
6) De Belgische officina-apotheken stellen ruim 20.000 mensen tewerk. Toch hebben 

jonge apothekers het in de huidige omstandigheden heel moeilijk om een 
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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?  

 
CD&V wil in het ondernemerschapsbeleid plaats voor informatieverstrekking aan, en 
gerichte begeleiding van kandidaat-starters en ondernemers. Starters uit 
‘intrapreneurship’ in bestaande KMO’s en grote bedrijven en de ondernemers die starten 
na een overname moeten ondersteuning op maat krijgen. 
 
Vanaf 1 juli 2014 zal Vlaanderen bevoegd zijn voor het Participatiefonds. CD&V wil meer 
krediet door het integreren van de overige Vlaamse financieringsinstrumenten waaronder 
in het bijzonder de waarborgregeling. Ingebed in PMV moet het Vlaams Participatiefonds 
een krachtig en actief beleidsinstrument worden voor de financiering van KMO’s. 
Het Vlaams Participatiefonds moet volgens CD&V een hefboom zijn voor andere vormen 
van financiering. Naast de cofinanciering van bankkredieten en kapitaal van business 
angels moet ook crowdfunding in aanmerking komen. CD&V wil het Vlaams 
Participatiefonds gebruiken voor onder meer starters, KMO’s die voor een (internationale) 
groei staan, en voor opvolging en overname. Het Vlaamse Participatiefonds moet 
specifieke producten en microkredieten aanbieden voor moeilijk te financieren starters en 
ondernemers die een herstart willen maken. 
Om de slaagkans van de via het Vlaams Participatiefonds gefinancierde ondernemers te 
verhogen, is een geïntegreerde trajectbegeleiding wenselijk. 
In het bijzonder voor de KMO-markt wil CD&V de mogelijkheden voor crowdfunding 
verbeteren. Met respect voor de belangen van de belegger wil CD&V dat de FSMA op 
korte termijn lagere drempels invoert zodat KMO’s, onder gepaste voorwaarden, 
bedragen groter dan 300.000 euro met crowdfundingplatformen kunnen ophalen. CD&V 
wil ook een aansluiting tussen crowdfunding en de succesvolle Vlaamse winwinlening. Zo 
kunnen kredietverschaffers uit de crowd een fiscale vermindering en gedeeltelijke 
overheidswaarborg verkrijgen. 
 
Samen met de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) komt er een onafhankelijke 
Vlaamse kredietbemiddeling voor het deblokkeren bij de banken van financieringsdossiers 
van KMO’s.  
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