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Mevrouw drs. T. van Ark, Minister voor Medische Zorg en Sport

Betreft

Apotheekmedewerkers en de zorgbonus

Geachte minister de Jonge,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Er vindt al geruime tijd overleg plaats over de vraag welke
zorgmedewerkers in aanmerkingen komen voor een zorgbonus.
Er werken ca. 20.000 medewerkers in de Nederlandse apotheken. Eerder hebben wij uw aandacht gevraagd voor
problemen met de Cao Apotheken, omdat zorgverzekeraars zodanig scherpe tarieven hanteren dat er geen ruimte is voor
een fatsoenlijke en marktconforme structurele loonsverhoging. Onderhandelingen over een nieuwe Cao Apotheken, die
mei 2019 is verlopen, liggen al meer dan een jaar stil omdat de zogenaamde OVA gelden niet beschikbaar komen voor
onze branche.
Er lijkt een discussie gaande over de vraag of apotheekmedewerkers wel in aanmerkingen zullen komen voor de
zogenaamde éénmalige zorgbonussen (€ 1.000 in 2020 en € 500 in 2021).
Wij doen een dringend beroep op het Ministerie om apotheekmedewerkers daarvoor in aanmerking te laten komen en
wij ondersteunen de inzet van Optima Farma van harte.
Het was namelijk zwaar voor de apotheekmedewerkers. Als frontlinie zorgmedewerker hadden zij direct na het
uitbreken van de Corona crisis te maken met:
1) Ernstige zorgen om hun gezondheid vanwege het onbeschermd zorg verlenen in een omgeving waar veel zieke
mensen komen. Onbeschermd, omdat mondkapjes en andere beschermingsmiddelen immers schaars waren.
2) Agressieve patiënten die uit angst voor tekorten gingen hamsteren. Overgenomen zorg van huisartsen/assistenten. Patiënten gingen minder makkelijk naar de huisarts, maar wel naar de apotheek vanwege de
laagdrempelige zorg.
3) Extra zorgtaken vanwege het Masker 19 initiatief van het VWS om huiselijk geweld tegen te gaan.
Bij werkbezoeken van de Minister-President en de Minister voor Medische Zorg en Sport hebben zij zich persoonlijk op
de hoogte kunnen stellen van de inzet van apotheekmedewerkers en de moeilijke omstandigheden waaronder zij tijdens
de crisis patiënten van hun medicatie konden blijven voorzien.
Graag rekenen wij op een positief besluit.
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