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Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor VWS,
Apothekersorganisatie KNMP levert graag input voor uw inbreng tijdens het commissiedebat leefstijlpreventie
op donderdagavond 24 maart. Als medicatiespecialisten en laagdrempelige zorgverleners dragen openbare
apothekers graag bij aan het voorkomen van ziekten. Met een steeds ouder wordende bevolking, die ook nog
eens langer thuis woont, zien we een belangrijke rol weggelegd voor de apotheker in de wijk, dicht bij de patiënt.
De apotheker richt zich graag nog meer op een op maat gesneden farmaceutische patiëntenzorg, waarin ook
meer tijd en ruimte is voor begeleiding bij leefstijlverandering, afbouw van medicatie of vaccineren. Daarover
komen we graag met u nader in een persoonlijk gesprek te spreken. Deze inbreng focust zich op het vaccineren.
Vaccinatiebevoegdheid
Het kabinet heeft eerder toegezegd om voor de zomer van 2022 met de Kamer een beleidsreactie te delen op de
verkenning van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) naar het Nederlandse vaccinatiestelsel. 1
Uw Kamer kan staatssecretaris Van Ooijen vragen om daarin dieper in te gaan op de rol die apothekers in
toekomstige vaccinatiecampagnes kunnen spelen. Dat kan een vervolgvraag zijn aan het adviesorgaan. In deze
eerste verkenning wordt namelijk aangegeven dat er kansen worden gemist door geen vaccins aan te bieden via
apotheken. Volgens de opstellers van de verkenning kennen vaccinatieprogramma’s momenteel weinig
flexibiliteit in aanbod en uitvoering van vaccinaties. Er kan niet worden afgeweken van het bestaande stramien. 2
Graag wijzen wij u erop dat in veruit de meeste omringende buurlanden apothekers, vaak al sinds jaar en dag,
beschikken over een vaccinatiebevoegdheid. Zij dragen bij aan de fijnmazige vaccinatie, bijvoorbeeld ten tijde
van corona. Onder meer in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland
vaccineren apothekers.3 Zij doen dit complementair aan de bestaande vaccinatie-kanalen, en verbreden daarmee
de toegang tot een vaccinatie tegen bijvoorbeeld infectieziekten. Dat heeft niet alleen een positief effect op het
verhogen van de vaccinatiegraad, en een positief effect op het verlagen van werkdruk van andere zorgverleners.
In Nederland liggen dus nog volop kansen. Een succesvol afgeronde vaccinatiepilot in Friesland heeft dat eind
2021 bewezen. Er werd geconcludeerd dat het fijnmazig vaccineren door apothekers in Oosterwolde bijdroeg
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aan het verhogen van de vaccinatiegraad.4 Mensen gaven aan dat de apotheek in het dorp bekend en vertrouwd
was. Het apotheekteam kon goed met twijfelaars in gesprek over de toegevoegde waarde van het coronavaccin.
Buiten Friesland is vanuit apotheken ook voorlichting gegeven, of hebben zij een rol gehad bij het vervoer,
ompakken en het voor toediening gereedmaken van de vaccins. Velen hadden ook het vaccin willen toedienen.
Met het vaccineren in de apotheek kunnen we de preventiezorg verder versterken. We zien dus graag dat die
vaccinatierol voor apothekers terugkomt in de beleidsreactie van het kabinet op het RVS-advies, en in een
vervolgvraag. Een vaccinatiebevoegdheid past bij de rol van medicatiespecialist en laagdrempelige zorgverlener.
Uiteraard ben ik bereid om hierover met u nader van gedachten te wisselen.
Met vriendelijke groet,

Aris Prins, openbaar apotheker
Voorzitter
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