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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 levensvatbaar-
heid 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 apotheker is een belangrijke actor in de eerste lijn. Hij/zij is laagdrempelig en heeft 
veel contacten met de patiënten. 
Wij pleiten in ons programma duidelijk voor een verdere versterking en herwaardering 
van de eerste lijn. De apotheker is daar een belangrijke speler in en speelt in die zin ook 
een cruciale rol in de zorgnetwerken die we tussen eerstelijnsactoren willen ontwikkelen.  

 
 
 

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?  

 
Nog niet zo lang geleden (2010) werd een nieuwe vergoedingsregeling voor apothekers 
ingevoerd die beoogde de apothekers ook voor hun farmaceutische zorg te belonen en 
niet enkel voor de aflevering van het geneesmiddel. Bij de invoering van het nieuw 
systeem werd beloofd om na 2 jaar een evaluatie door te voeren. Wij zijn van mening dat 
in het kader van een dergelijke evaluatie ook bekeken kan worden hoe we de 
zorgverstrekkende rol van de apotheker verder kunnen honoreren, bv. op vlak van 
sensibilisering, preventie, strijd tegen de overconsumptie, stimuleren van therapietrouw, 
e.d. De vergoeding voor de voortgezette farmaceutische zorg, zoals die recent werd 
doorgevoerd voor astmapatiënten, kadert perfect in dat toekomstbeeld. Na een evaluatie 
moeten we kijken of we dit model niet op andere chronische aandoeningen kunnen 
toepassen.  
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Meer in algemene zin stellen we in ons programma voor om de informatisering bij de 
zorgverstrekkers verder te ondersteunen. In tegenstelling tot sommige andere groepen 
krijgen de apothekers vandaag geen telematicapremie. Tegelijk wordt ingezet op de 
ontwikkeling van een gedeeld farmaceutisch dossier. Voor ons dient dit alles te passen 
binnen een globale benadering van het elektronisch patiëntendossier, waarbij ook een 
gepaste vergoeding wordt voorzien.  

 
 

3) De inspanningen die apothekers leveren om een correct en rationeel medicatie-
gebruik 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 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 astma-
patiënten) uit te breiden naar andere categorieën chronisch zieken. 

 
Is uw partij bereid om deze piste te verdedigen? 

  
Open Vld wil blijven investeren in gezondheidszorg en in de ziekteverzekering. Tegelijk 
kunnen we niet omheen de analyse van Prof. Annemans die stelt dat er tot 15% 
verspilling, overconsumptie, misbruik, e.d. is. Wij willen deze verspillingen wegwerken, 
o.m. door kosteneffectiviteitsanalyse in de ziekteverzekering te veralgemenen.  
 
De zorgactoren, waaronder zeker ook de zorgverleners, zijn zelf goed in staat in te 
schatten om deze verspillingen te identificeren en weg te werken. Wij willen hen daarin 
verantwoordelijkheid geven en stimuleren door een deel van de herwonnen middelen te 
laten herinvesteren in de sector.  

 
 

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?  

 
Zoals reeds hoger vermeld zetten wij in op de versterking van de eerste lijn en het 
leveren van geïntegreerde zorg voor de patiënt. De apotheker heeft daar zeker zijn plaats 
in.  
 
Apothekers dienen ingeschakeld te worden in de multidisciplinaire zorgteams. Ook in de 
bestaande zorgtrajecten moeten zij een rol te spelen. Nu worden zij nog te weinig 
betrokken in de gecoördineerde zorg van de chronische patiënt.  
 
Verder willen wij ook in de schoot van de huisartsenkringen zorgnetwerken tussen 
eerstelijns gezondheidsactoren ontwikkelen, die gezondheidsdoelstellingen kunnen 
formuleren op maat van het gebied dat de kring afdekt. 
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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? 

 
We verwijzen naar onze hoger geformuleerde voorstellen inzake de versterking van de 
eerste lijn, geïntegreerde zorg en de plaats van de apotheker daarin.  

 
 

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?  
 

Voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde zorgverstrekkers zijn de basis van onze 
kwaliteitsvolle en toegankelijke gezondheidszorg. Dit geldt dus ook voor de apothekers. 
Wij willen samen met de sector nadenken over het probleem van de financiering voor de 
opstart van een apotheek. De overheid kan als financieringsfacilitator optreden, maar niet 
als financierder zelf. Onder voorwaarden zou zij bijvoorbeeld garant kunnen staan voor 
banken, of in gebieden met specifieke noden en tekorten tussenkomen in de kost van de 
lening. Met de regionale overheden moeten bekeken worden hoe de financiële en 
praktische ondersteuning aan de apotheker als startende ondernemer geoptimaliseerd 
kan worden. 
 


