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Geachte heer Tjeenk Willink,
Graag wenst apothekersorganisatie KNMP u veel succes met de opdracht om te verkennen op welke wijze de
vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Daarbij zult u gesprekken voeren over thema’s die bij voorrang
moeten worden aangevat, zoals de zorg. In deze brief vragen wij aandacht voor de farmaceutische patiëntenzorg.
Hoe kunnen we ten tijde van vergrijzing, meer chronische aandoeningen en stijgende zorgkosten de bijdrage van
de apotheker als medicatiespecialist en zorgverlener beter tot zijn recht laten komen?
De KNMP doet daartoe vier aanbevelingen.
I. Schenk aandacht aan oplossen geneesmiddelentekorten
Geneesmiddelentekorten waren vorig jaar andermaal ongekend hoog. Patiënten, apothekers en andere
zorgverleners ondervinden hier veel last van. Met alle gevolgen van dien; denk aan maatschappelijke onrust en
een potentieel risico voor de volksgezondheid. Ook apothekers verliezen tijd aan het oplossen van tekorten. We
vragen zorg te dragen voor het veiligstellen van toeleveringsketens, het aanwijzen van meer middelen als
voorkeursmiddel, het kostendekkend maken van apotheekbereidingen en het versneld uitwerken van voorraden.
II. Bevorder gegevensuitwisseling in de zorg
Goede en veilige uitwisseling van medicatiegegevens draagt bij aan veilig medicatiegebruik, kwaliteit van zorg
en transparantie. Dit voorkomt onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen. We roepen op om zo spoedig
mogelijk de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg in te dienen, en geld vrij te maken voor het
landelijk programma Medicatieoverdracht. Apothekers willen voorop lopen en graag het goede voorbeeld geven.
III. Moderniseer bekostiging van de farmaceutische patiëntenzorg
Het aantal Nederlanders met chronische ziekten stijgt, en daarmee ook het aantal inwoners dat meerdere
geneesmiddelen gebruikt. Het gebruik van geneesmiddelen zorgt ervoor dat chronisch zieken langer
maatschappelijk actief blijven. Apothekers willen zich meer richten op zorg voor deze patiënten, en minder op
logistiek. We vragen u het bekostigingsmodel te moderniseren zodat de apotheker zich meer kan richten op
farmaceutische patiëntenzorg in de wijk.
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IV. Versterk de vaccinatierol van de apotheker
Tijdens de coronapandemie dragen apothekers bij aan het COVID-19-vaccinatieproces. Dit doen apothekers
vanuit hun rol als betrouwbare zorgverlener en medicatiespecialist. Een hogere vaccinatiegraad leidt tot
maatschappelijke kostenbesparing, doordat ziekteverzuim daalt. Apothekers willen daarom hun preventierol in
de eerstelijnszorg graag uitbreiden. Denk aan een toediening van vaccinaties, zoals de jaarlijkse griepprik.
Graag voorzien wij tijdens de onderhandelingen de partijen van meer informatie over deze aanbevelingen.

Met vriendelijke groet,

Aris Prins, openbaar apotheker
Voorzitter

