
 
 

Page 1 of 3 
 

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?  
 
Het is belangrijk dat apotheken ook in de toekomst levensvatbaar blijven en een 
kwaliteitsvolle farmaceutische zorg kunnen blijven afleveren. Een goed evenwicht 
is nodig tussen het aantal apotheken en het aantal cliënten. Groen zal deze 
evolutie dus goed opvolgen. 
 
 

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?  

 
Wij vinden het belangrijk om de apotheker een voldoende hoog honorarium te leveren 
dat in verhouding staat tot de geleverde diensten. We denken daarbij in eerste 
instantie aan een uitbreiding van de honoraria voor begeleidingsgesprekken nieuwe 
medicatie (zie volgende vraag), aan honoraria voor medicatie-evaluaties (evaluatie 
van de medicijnencocktail, van eventuele wisselwerkingen…) en aan een beloning 
voor structureel overleg op de eerste lijn. Rekening houden met de behandelingsduur 
kan binnen de budgettaire mogelijkheden en in het kader van onderhandelingen 
tussen de betrokken partners. 
 
 

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 
ontwikkeling van het beroep en van de dienstverlening aan de patiënt. Hierdoor 
kunnen financiële middelen vrijgemaakt worden om, bijvoorbeeld, de 
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Begeleidingsgesprekken Nieuwe Medicatie (momenteel enkel voor astmapatiënten) 
uit te breiden naar andere categorieën chronisch zieken. 
 
Is uw partij bereid om deze piste te verdedigen? 

 
Ja, Groen is er voorstander van om de begeleidingsgesprekken nieuwe medicatie uit 
te breiden naar andere categorieën van patiënten bij wie correct medicatiegebruik en 
therapietrouw belangrijk zijn. 
 
 

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?  
 
Ja, Groen is bereid om de deelname van apotheker aan multidisciplinaire zorgteams 
te ondersteunen. Groen wil onder meer een budget vrijmaken voor structureel overleg 
op de eerste lijn rond geneesmiddelengebruik. Daarin worden de huisarts betrokken, 
de apotheker, het rusthuis, de thuisverpleegkundige, de kinesist, de 
eerstelijnspsycholoog, enzovoort. Er komen ook richtlijnen voor overleg zodat dit 
overleg ook tot stand komt op plaatsen waar dit niet spontaan gebeurt.  
 
 

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? 
 

De lage drempel van de apotheek is een troef die Groen volop wil inzetten. Voor 
oudere en chronisch zieke mensen en voor rusthuisbewoners in het bijzonder is 
het belangrijk dat iemand het overzicht bewaart over de pillendoos. De apotheker 
is daarvoor de geknipte persoon, in nauw overleg met de huisarts en andere 
zorgverstrekkers. Groen wil de rol van de apotheker binnen de eerste lijn verder 
versterken: de apotheker begeleidt zijn klanten, volgt hun medicatiegebruik op en 
neemt contact op met de patiënt en/of huistarts als er een wijziging nodig is. 
Daarvoor kan de patiënt de apotheker toegang geven tot het gedeeld 
farmaceutisch dossier. De informaticatoepassingen die dit ondersteunen moeten 
versneld worden uitgewerkt.  
 
 

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. 
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Is uw partij bereid om jonge apothekers die een overname overwegen te 
ondersteunen? En hoe zou uw partij dit willen concretiseren?  
 
De toegang tot financiering blijft inderdaad problematisch voor jonge apothekers en 
andere zelfstandigen in het algemeen. Groen bepleit een hervorming van de 
bankensector, met een zuivere splitsing van spaarbanken, zakenbanken en 
verzekeraars. De splitsing zou er ook voor zorgen dat heel wat geld bij de 
spaarbanken weer vrij komt voor kredietverlening aan de reële economie. Groen wil 
dus de financiële sector opnieuw ten dienste te stellen van de economie.  
Daarnaast wil Groen het kluwen van investerings- en financieringsinstrumenten van de 
overheid vereenvoudigen en toegankelijker maken voor starters, vrije beroepers en 
kmo’s. De regionalisering van het Federale ParticipatieFonds vormt hiervoor een 
uitgelezen moment.  
Groen wil dat bij de overheveling van het participatiefonds de focus op 
kredietverlening aan zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, kleine 
ondernemingen en starters behouden blijft en versterkt wordt. 
Met fiscale maatregelen willen we burgers ook aanzetten om te investeren in kmo’s via 
bijvoorbeeld de win-winlening en crowdfunding. Door een duidelijk kader te creëren 
voor crowdfunding willen we deze alternatieve financieringsvorm stimuleren. 


