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Het engagement van de apotheker
Kerntaken
De apotheker is een wettelijk erkende 
zorgverstrekker. Naast zijn kerntaak 
van het verantwoord en begeleid 
afleveren van alle geneesmiddelen is  
de apotheker door zijn 
vertrouwensrelatie met de 
patiënten goed geplaatst om meer 
ondersteunende en patiëntgerichte 
taken waar te maken.  
De apotheker is de meest 
laagdrempelige zorgverstrekker 
en heeft hierdoor een sleutelrol 
in de eerstelijn. Hij is het eerste 
aanspreekpunt bij gezondheidsklachten. 
Hij luistert en geeft advies, 
selecteert samen met de patiënt 
het geschikte geneesmiddel en 
verwijst indien nodig naar andere 
zorgverstrekkers. Daarnaast heeft 
hij een belangrijke preventieve en 
sensibiliserende rol die vandaag de 
dag nog niet ten volle wordt benut. 

Ú Afleveren -> begeleiden. 
Elke apotheker verschaft ‘basis 
farmaceutische zorg’. Dit houdt in dat 
hij de patiënt informeert en adviseert, 
zowel over een gezonde levenswijze 
als over een correct en rationeel 
gebruik van geneesmiddelen en andere 
gezondheidsproducten. Farmaceutische 
zorg beoogt een veilig en doeltreffend 
medicatiegebruik en is gericht op 
het voorkomen en oplossen van 

geneesmiddelgebonden problemen 
zoals interacties, dubbelmedicatie 
of onvoldoende therapietrouw.

Ú Adviseren -> doorverwijzen.  
De apotheker is de meest laag-
drempelige zorgverstrekker. Elke dag 
stapt gemiddeld 1 op de 20 Belgen 
een apotheek binnen; ofwel om een 
voorgeschreven geneesmiddel te 
halen, ofwel om vrijblijvend advies 
te vragen over gezondheid en 
zelfzorggeneesmiddelen of andere 
gezondheidsproducten. De apotheker 
wordt dikwijls als eerste geraadpleegd, 
hij luistert, geeft raad, selecteert 
samen met de patiënt het geschikte 
geneesmiddel en verwijst indien nodig 
naar andere zorgverstrekkers door. 

Ú Sensibiliseren -> detecteren.  
De apotheker heeft een preventieve rol. 
Hij kan onder meer advies verschaffen 
over het nut van een gezonde 
levensstijl en over het belang van een 
evenwichtige voeding en voldoende 
lichaamsbeweging. Hij kan patiënten 
sensibiliseren en motiveren om te 
stoppen met roken.  
Hij kan bijdragen tot het verder 
verhogen van de vaccinatiegraad tegen 
bv. de seizoensgriep, in het bijzonder bij 
risicopatiënten die hij aan de hand van 
het (gedeeld) farmaceutisch dossier 

De rol van de apotheker is de 
voorbije jaren fel geëvolueerd. 
Van een uitsluitend product-
gerichte aanpak is het accent 
verschoven naar een dienstgerichte 
benadering waarbij de apothekers, 
naast het deskundig afleveren van 
geneesmiddelen, ook bijkomende 
kwaliteitsvolle diensten aanbieden. 

Ondanks de moeilijke 
economische omstandigheden 
(besparingsmaatregelen en 
alsmaar stijgende kosten) heeft 
de beroepsgroep zelf geïnvesteerd 
in de kwaliteit van de zorg en de 
ontwikkeling van nieuwe diensten 
met een meerwaarde voor de patiënt. 

Om de duurzaamheid van deze 
initiatieven te kunnen verzekeren,  
is ook een inspanning van de  
overheid vereist. Met de verkiezingen 
in het vooruitzicht benadrukt 
APB, in dit memorandum aan de 
politieke partijen, het engagement 
en de noden van de apothekers.

Memorandum
Naar aanleiding van de regionale en federale parlementsverkiezingen van 25 mei
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kan opsporen en identificeren. Doordat 
hij vaak als eerste zorgverlener wordt 
geraadpleegd, kan hij een belangrijke 
functie vervullen bij het detecteren – 
en indien nodig doorverwijzen – van 
bepaalde aandoeningen, zoals diabetes. 
De multidisciplinaire samenwerking 
met huisartsen en andere 
zorgverstrekkers staat hierbij voorop.

Ú Magistrale bereidingen. Deze bieden 
een antwoord op de behoefte aan 
medicatie op maat van de individuele 
patiënt. De apotheker beschouwt de 
magistrale bereiding als een belangrijk 
therapeutisch middel en investeert 
hierbij voortdurend in kwaliteit.

Nieuwe diensten
De apotheker wil de farmaceutische 
zorg optimaliseren door het ontwikkelen 
en aanbieden van bijkomende diensten:

Ú Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier 
bij alle apothekers uitrollen om via het  
raadplegen van exhaustieve gegevens 
de zorg en de verantwoordelijkheid  
voor de veiligheid van de patiënt, zijn  
gezondheid en zijn therapie te  
maximaliseren.

Ú Een medicatieschema bij gepoly-
mediceerde patiënten opmaken, dat 
door alle betrokken zorgverstrekkers 
gebruikt kan worden als leidraad 
voor de medicatie-inname.

Ú De Begeleidingsgesprekken  
Nieuwe Medicatie uitbreiden 
en intensifiëren om de 
therapietrouw en efficiëntie van 
de therapie te bevorderen.

Kostenbeperking
De apotheker wil bijdragen aan 
het betaalbaar houden van de 
gezondheidszorg door het bevorderen 
van een rationeel en efficiënt gebruik 
van geneesmiddelen, onder meer:

Ú Medicatieproblemen (interacties, 
overdosering, verkeerd gebruik,…) 
vermijden door het juiste gebruik 
van het juiste geneesmiddel, 
op het juiste moment.

Ú Rationele en therapeutische 
verantwoorde keuzes  
(VOS - Voorschrift op Stofnaam).

Ú Geneesmiddelgebonden 
problemen voorkomen (GFD – 
Gedeeld Farmaceutisch Dossier).

Ú Therapietrouw bevorderen  
(BNM – Begeleidingsgesprek 
Nieuwe Medicatie).

Kwaliteit
De apotheker wil een kwalitatief 
hoogstaande zorg aanbieden.  
Dit streven naar kwaliteit betreft zowel 
de producten en de uitrusting in de 
apotheek, als de navorming en het 
overleg met andere zorgverstrekkers. 
Hierbij investeert de apotheker in:

Ú Apotheeksoftware en  
IT-infrastructuren: o.a. GFD, BNM,…

Ú Kwaliteitshandboek.

Ú Permanente vorming. Om een 
kwaliteitsvolle zorgverlening te 
verzekeren aan de patiënt wordt 
van elke apotheker verwacht dat 
hij permanente vorming volgt. Wij 
ondersteunen deze navorming, 
maar we verwachten wel dat 
hier ook een incentive voor de 
apothekers tegenover staat.

Ú Digitale gegevensuitwisseling 
(GFD, medicatieschema,…).

Ú Kwaliteit van de apotheekbereidingen 
(magistrale en officinale).

Ú Medisch-Farmaceutisch Overleg 
(MFO): de apotheker maakt deel uit  
van het multidisciplinair zorgteam  
rond de chronische patiënt als dé  
expert van het geneesmiddel en 
zijn gebruik, en als bewaker 
van de therapietrouw.

Ú Kwaliteitsindicatoren ontwikkelen 
om de impact te kunnen meten van 
de interventie door de apotheker.

De meerwaarde van de zelfstandige apotheker

voor de gezondheid van zijn patiënt

ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen
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Regelgeving
Het aantal apotheken in België is 
afhankelijk van wettelijke criteria:

Ú Moratorium: het moratorium  
op het maximum aantal apotheken 
verstrijkt op het einde van 2014,  
maar de ministerraad heeft op  
14 maart een ontwerp van KB 
goedgekeurd waarin dit moratorium 
met vijf jaar wordt verlengd. 

Ú Spreidingswetgeving: de 
spreidingswet (KB van 25 september 
1974) bepaalt dat er enkel nieuwe 
apotheken gevestigd kunnen worden 
op basis van demografische en 
geografische criteria. Deze wettelijke 
spreidingscriteria zijn echter niet 
van toepassing indien het gaat om 
een overbrenging van een apotheek 
binnen dezelfde of in een aangrenzende 
gemeente. Dit zorgt geregeld voor 
problemen. 

APB vraagt dan ook dat de nodige 
aanpassingen aan de wetgeving 
doorgevoerd worden opdat de 
algemeen geldende criteria van 
toepassing zouden zijn.

Vergoedingssysteem
De vergoeding van de apotheker 
is sinds 2010 verschoven van 
een quasi louter economische 
marge voor de terugbetaalbare 
geneesmiddelen naar een 
gemengd vergoedingssysteem, 
dat voor 80% uit honoraria 
bestaat. Deze honoraria worden 
geïndexeerd. De economische 
marge echter neemt voortdurend 
af, door de vele prijsdalingen.  
De daling van het volume blijft  
een bedreiging voor het 
basisinkomen en dus de 
basisrendabiliteit van een 
apotheek. 

Onkosten stijgen
De onkosten voor de apotheker blijven 
stijgen. De lonen van het personeel 
worden aangepast aan de index. 
Bovendien vergen de rol en het 
engagement van de apotheker hogere 
investeringen, onder meer om aan 
de wettelijke kwaliteitsvereisten te 
voldoen. De evolutie van het beroep en 
het ontwikkelen van nieuwe diensten 
vereisen ook een investering in 
informatica opdat de apothekers een 
performante en betrouwbare verbinding 
hebben en continu online zijn. 

Evolutie
De evolutie van het inkomen van de  
apotheker hinkt achterop bij de 
onkostenstijging. Deze trend brengt  
de leefbaarheid van de apotheken  
in het gedrang. 

Voorstellen
Ú Een deel van de budgetwinst 
gerealiseerd door de interventies van 
de apotheker (o.m. minder verspilling 
van geneesmiddelen door een beter 
medicatiegebruik; minder medische 
kosten en hospitalisaties door  
- voortgezette - farmaceutische zorg 
en het stimuleren van therapietrouw) 
moet terug geïnjecteerd worden 
in de sector, voor de verdere 
ontwikkeling van het beroep en van 
de dienstverlening aan de patiënt.

Ú De vergoeding van de officina-
apotheker binnen het RIZIV-
budget verzekeren door een 
afzonderlijke budgetlijn zodat 
het budget voor de officina-
apothekers beter op te volgen is.

De meerwaarde van de zelfstandige apotheker

voor de gezondheid van zijn patiënt

ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen

De apothekers vragen…
Garanties 
De leefbaarheid van de apotheek 
moet gegarandeerd worden:

Ú De goede spreiding van apotheken 
moet verzekerd blijven zodat een 
minimale schaalgrootte van elke 
apotheek garant kan staan voor 
een goede zorg voor de patiënt.

Ú De tewerkstelling in de sector 
moet worden gegarandeerd: 
meer dan 20.000 personen actief, 
waarvan 16.000 loontrekkenden.

Ú De mogelijkheid om een apotheek 
over te nemen door jonge collega’s 
moet gestimuleerd worden 
door gepaste maatregelen.

Ú De veiligheid van de apotheken 
blijft een aandachtspunt.

Ú De financiële aantrekkelijkheid van 
de sector moet terug hersteld worden.

Inkomenszekerheid
Ú Een stabiel inkomen op lange 
termijn om kwaliteitsvolle 
farmaceutische diensten te kunnen 
blijven aanbieden aan de bevolking.

Ú Een herkalibratie van het 
afleveringshonorarium, in functie 
van de behandelingsduur. 

Ú Bijkomende specifieke honoraria 
voor bijkomende diensten.

Afleveringshonorarium 
(basishonorarium)
De invoering van het nieuwe 
vergoedingssysteem was gekoppeld aan 
een dubbel engagement. De overheid 
engageerde zich om de sector een 
economische stabiliteit te garanderen, 
die nodig is om te investeren in de 
kwaliteit van de farmaceutische 
zorg. De apothekers verbonden zich 
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ertoe om de kwaliteit van de diensten 
te verbeteren en de principes en 
richtlijnen van de Gids voor Goede 
Officinale Farmaceutische Praktijken 
te bevorderen en toe te passen door het 
uitwerken van een Kwaliteitshandboek. 
Wij zijn onze belofte nagekomen.

Het was niet voorzien dat het 
aantal afgeleverde verpakkingen 
zou verminderen, gekoppeld aan 
een toename van de gemiddelde 
verpakkingsgrootte. De versnelde 
toename van de gemiddelde 
verpakkingsgrootte was het 
gevolg van de aanbeveling om 
bij chronische behandelingen te 
kiezen voor verpakkingen van drie 
in plaats van twee maanden. 

De behandelingsduur is de periode 
waarin de apotheker de farmaceutische 
zorg moet verzekeren. Het basis-
honorarium is de vergoeding voor de 
farmaceutische zorg en opvolging 
gedurende deze periode. Als die periode 
langer wordt, moet het basishonorarium 
bijgevolg worden aangepast. Dit is 
niet gebeurd. In het KB is nochtans 
voorzien dat bij de bepaling van het 
basishonorarium bepaalde criteria, 
waaronder de duur van de behandeling, 
kunnen worden opgenomen.

APB vraagt daarom met aandrang dat 
het basishonorarium wordt aangepast 
in functie van de behandelingsduur.

Specifieke honoraria 
De apothekers investeren in het 
ontwikkelen van nieuwe diensten die de 
zorg voor de patiënt ten goede komen en 
daardoor een positieve impact hebben 
op de uitgaven voor gezondheidszorg.

APB vraagt dat bijkomende 
diensten worden vergoed met 
bijkomende specifieke honoraria.

Bijkomende middelen om 
projecten te ontwikkelen 
De apothekers hebben de voorbije 
jaren, omwille van de moeilijke 
economische omstandigheden, zware 
inspanningen moeten leveren. Toch is 
de beroepsgroep blijven investeren in 

kwaliteit (o.m. het Kwaliteitshandboek) 
en het ontwikkelen van nieuwe 
diensten en initiatieven om de patiënt 
te begeleiden in een veilig en rationeel 
geneesmiddelengebruik. Van een 
uitsluitend productgerichte aanpak 
is het accent verschoven naar een 
dienstgerichte benadering waarbij 
de apothekers, naast het deskundig 
afleveren van geneesmiddelen, 
bijkomende kwaliteitsvolle diensten 
aanbieden. De apothekers hebben 
deze diensten en tools tot nog 
toe volledig zelf gefinancierd. 
Dit is niet langer houdbaar.

Ú  Gedeeld Farmaceutisch 
Dossier (GFD).

Ú Medicatieschema.

Ú  Permanente vorming 
(financiering van de navorming 
en navormingsinstituten).

Ú IT-infrastructuren.

Ú  Medisch-Farmaceutisch Overleg 
(MFO): moet opnieuw opgestart 
worden om de evoluerende taken 
van beide beroepsgroepen, in 
overleg, in de juiste richting te 
sturen, ten voordele van de patiënt. 

Ú Andere: o.a. wachtdienstvergoeding.

APB vraagt dat de overheid het  
beroep terug zuurstof geeft en mee  
investeert in diensten met een 
toegevoegde waarde voor de 
volksgezondheid. APB dringt aan  
dat de overheid de noodzakelijke  
middelen vrijmaakt om de verdere 
ontwikkeling en duurzaamheid van 
deze initiatieven mogelijk te maken. 

Een grotere betrokkenheid 
bij thuiszorg en zorg voor 
chronisch zieken
De apothekers kunnen een belangrijke 
rol spelen in de thuiszorg en bij de zorg 
voor chronisch zieken. De apotheker 
zorgt ervoor dat de patiënt door de 
nabijheid van zijn dienstverlening 
thuis kan worden verzorgd: 
thuisbezorging van geneesmiddelen, 
Individuele Medicatievoorbereiding 
(IMV) en het medicatieschema zijn 
daarbij belangrijke troeven. De 
apotheker maakt deel uit van de 
eerstelijn, hij wil zijn rol spelen en 
hij wil opgenomen worden in een 
zorgnetwerk door ertoe bij te dragen 
met zijn specifieke vaardigheden.

APB vraagt dat de apothekers nog 
meer betrokken worden bij de verdere 
ontwikkeling van de thuiszorg en 
de zorg voor chronisch zieken.

Administratieve 
vereenvoudiging
Regelgeving en procedures nemen meer 
en meer tijd in beslag van de apotheker 
en zijn medewerkers. Hierdoor is er 
minder tijd voor zorg voor de patiënt.

APB vraagt een vereenvoudiging van 
regels en procedures en een vergoeding 
voor de administratieve kost. 

Conclusie
De apothekers willen de evolutie  
van het beroep voortzetten.  
Ze vragen vertrouwen en respect  
van de overheid. Ze willen 
bijkomende diensten ontwikkelen 
en aanbieden en willen daarvoor 
correct vergoed worden. 


