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VOORAF 

‘De basis op orde’ is de titel van dit jaarplan. Wie de Toekomstvisie van 

Openbaar Apothekers heeft gelezen, begrijpt waar deze vondst vandaan 

komt. Bij het schrijven van deze Toekomstvisie is het uitgangspunt dat we de 

zaken die we nu al goed tot heel goed doen, naar een zo mogelijk nog hoger 

niveau tillen. 

Het jaarplan raakt uiteraard niet alleen de openbare farmacie, maar benoemt 

ook activiteiten die gelden voor de apothekers in het ziekenhuis, de industrie 

en de collega’s van de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij. De 

KNMP wil er immers zijn voor alle apothekers. Wat de verschillende groepen 

veel meer bindt dan de specifieke branche waartoe ze behoren, is het beroep 

van apotheker. Apotheker ben je in de regel met alles wat in je zit. Dat is wat 

ons herinnert aan de studie farmacie in Utrecht, Leiden, Amsterdam of Groningen, op welke plek van de 

maatschappij we later ook zijn terechtgekomen.

Een van de pijlers onder het vak van de openbaar apotheker is de Professionele Standaard, die de NAN - est 

2006 - in 2022 gaat vervangen. De NAN heeft goed z’n werk gedaan. Maar nu is er het levende document van 

de Professionele Standaard, een geheel van richtlijnen, normen, zorgstandaarden en aanvullende modules 

die betrekking hebben op een geheel zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces. De basis van de 

Professionele Standaard is het Handvest van de apotheker. Op dit Handvest zijn de standaarden voor de 

ethiek (Beroepscode) en de standaarden voor de zorg gefundeerd. Belangrijke documenten, waarop het 

breed samengestelde bestuur van de KNMP regie voert.

En zo gaan we na twee roerige coronajaren in 2022 ook aan de slag met de vervolgopleiding, een 

geactualiseerd beroepscompetentieprofiel, een nieuw curriculum en nieuwe onderwijsvormen. Volgend 

jaar wordt volgens dit curriculum opgeleid en worden alle vernieuwingen geëvalueerd en doorontwikkeld. 

Ook hier is het dus een kwestie van de basis op orde brengen.

Aris Prins, voorzitter 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
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INLEIDING

Kijkend naar 2022 is het na twee coronajaren altijd goed om te reflecteren op wat achter ons ligt. 

In een enkele zin: de zorgsector heeft het tijdens de pandemie behoorlijk zwaar gehad en dat geldt 

niet in de laatste plaats voor iedereen die zich heeft ingezet voor de farmaceutische patiëntenzorg. 

De KNMP is trots op de prestaties die in antwoord op de uitdagingen in het recente verleden zijn 

geleverd door de leden in alle geledingen. Terecht, want die prestaties hebben zowel bij het grote 

publiek als bij een aantal directe gesprekspartners van de KNMP tot een andere houding en (vervolg)

vragen geleid. Steeds meer worden apothekers, wordt de KNMP gevraagd en gehoord.

Het is daarmee voor de hand liggend dat het Jaarplan 2022 een iets andere indeling heeft dan dat van 

dit en vorig jaar. Het verenigingshoofdstuk is van achter naar voren gehaald. Want de vereniging is de 

KNMP en andersom. Het is de organisatie waarvoor je je als bureaumedewerker dagelijks inzet als je 

aan de Alexanderstraat in Den Haag werkt, de plek waar het ‘clubhuis van de apothekers’ is gevestigd. 

Dit is waar voor alle leden wordt nagedacht over en gewerkt aan de maatschappelijke missie en 

goed bestuur van de KNMP. De toekomst van het beroep en een gezonde sector. Versterking van 

de positie en de zichtbaarheid van de apotheker. Regiobeleid en de ondersteuning van de regio’s. En 

samenwerking met de diverse daarvoor relevante stakeholders.

Na de vereniging komen in dit jaarplan - zie de inhoudsopgave - achtereenvolgens het beroep, de 

branche, de producten en de ondersteuning vanuit het bureau aan de orde. De KNMP verzet op 

jaarbasis veel werk voor de beroepsgroep. Het aantal en de intensiteit van die werkzaamheden 

nemen nog jaarlijks toe. In een ook voor apothekers steeds complexer wordend werkveld is dat 

nodig. In de kern vraagt dit binnen het bureau vooral dagelijks onderhoud van veelal soepel lopende 

processen. Maar wat goed gaat kan altijd beter. Dus naast het op orde houden van de basis moet 

er ook ruimte voor aanscherping en broodnodige vernieuwing zijn en blijven. In dit jaarplan is een 

aantal aansprekende resultaten voor 2022 per onderwerp benoemd en daarmee zichtbaar gemaakt. 

Daar stuurt het  bestuur op en gaat het bureau ook mee aan de slag. En waar nodig zullen we lopende 

het jaar bijsturen. We hebben onszelf en de Nederlandse samenleving de afgelopen twee jaar wel 

bewezen dat dit ons goed afgaat. En dat ‘apothekers leveren’, zoals iemand het kernachtig uitdrukte.
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A P OT H E K E R  G E N E E S M I D D E L 
&  M A AT S C H A P P I J
Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren gerelateerd aan 
geneesmiddelen, binnen en buiten de gezondheidszorg. Zij hebben een actieve rol in de verschillende 
fasen van de levenscyclus van geneesmiddelen. Hun specifieke expertise als apotheker is essentieel voor 
de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van deze producten in de praktijk.

Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij werken soms op korte afstand van de individuele patiëntenzorg 

en hebben dan een heel directe invloed op de kwaliteit daarvan, bijvoorbeeld als een inspecteur van de 

IGJ naar aanleiding van een inspectiebezoek een aanwijzing geeft aan een apotheek. Hun invloed kan ook 

meer indirect zijn, bijvoorbeeld als universitair docent bij het opleiden van apothekers, of gericht zijn op 

innovatie, zoals bij een onderzoeker naar nieuwe geneesmiddelen of productiemethoden. De reikwijdte 

is dan groot en de impact op de kwaliteit van de farmaceutische zorg aan patiënten dus zeker niet minder.

Binnen de KNMP vertegenwoordigt de sectie AGM de apothekers Geneesmiddel & Maatschappij. De 

sectie heeft een visie 2025 ontwikkeld. In de toekomstvisie staan drie thema’s centraal:  

• VERBINDING  

  De sectie AGM coördineert en faciliteert binnen en buiten KNMP-verband de bijdragen die apothekers 

Geneesmiddel & Maatschappij kunnen en willen leveren aan de maatschappelijke positionering, 

herkenning en erkenning van de beroepsgroep apothekers als geheel en die van apothekers 

Geneesmiddel & Maatschappij in het bijzonder.

• NETWERK  

  De sectie AGM biedt haar leden een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring, en een bron van 

inspiratie voor een optimaal gebruik van (farmaceutische) competenties op ieders werkterrein. AGM 

heeft een mentornetwerk, waarin studenten en jonge apothekers bij ervaren beroepsgenoten terecht 

kunnen voor inspiratie, advies of een stage

• COMPETENTIEONTWIKKELING  

  De sectie AGM streeft naar het breed en duurzaam inzetten van apothekers op alle terreinen waar 

farmaceutische kennis ertoe doet. Apothekers Geneesmiddel & Maatschappij delen, ondanks de 

grote diversiteit in beroepsuitoefening, competenties op de diverse gebieden van de levenscyclus 

van geneesmiddelen en de toepassing daarvan. Daarnaast beschikken zij over specifieke, niet 

farmaceutische kennis en ervaring, die aansluit bij hun werkterrein. Deze combinatie en het vermogen 

zich steeds als apotheker op te stellen zorgt voor de unieke bijdrage die zij op uiteenlopende posities 

in de zorg kunnen leveren. Om dit transparant te maken worden zij in de komende jaren opgenomen 

in het Register apothekers Geneesmiddel & Maatschappij, zodat blijkt dat zij voldoen aan criteria voor 

deskundigheid en werkervaring. Geregistreerde apothekers Geneesmiddel & Maatschappij blijven 

op basis hiervan ook opgenomen in het BIG register, en voeren de titel ‘Apotheker Geneesmiddel & 

Maatschappij’, zonder vermelding van ‘niet praktiserend’.
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I N D U S T R I E A P OT H E K E R

Industrieapothekers bekleden in de geneesmiddelenindustrie verschillende functies. Van onderzoek 
en analyse, via ontwikkeling en toetsing van nieuwe producten, tot bereiding op industriële schaal, 
kwaliteitsbewaking, registratie van nieuwe producten en marketing.     
               
De KNMP ondersteunt de industrieapothekers in hun vak. Op basis van een specifieke vraagstelling kunnen 

labanalyses worden aangeboden. Hier wordt ook door industrieapothekers gebruik van gemaakt.

Onder aanvoering van de Sectie AGM, voert de KNMP een lobby tegen de term ‘niet praktiserend’ wanneer 

een apotheker niet is opgenomen in het BIG-register. De farmacie is meer dan alleen actief zijn in het zieken-

huis en de openbare apotheek. Apothekers moeten dusdanig opgeleid worden, dat ze breed inzetbaar zijn en 

de maatschappelijke rol van de apotheker moet helder naar buiten worden gebracht.

Naast hun lidmaatschap van de KNMP hebben industrieapothekers verenigd in de NIA, een zelfstandige 

vereniging die is opgericht in 1955. De doelgroep van de NIA zijn apothekers en (bio)farmaceuten, die werk-

zaam zijn in het industriële veld.

De KNMP onderhoudt op regelmatige basis contact met het bestuur van de NIA om zaken te bespreken die 

beide partijen aangaan. Hierbij staan de opleiding farmacie en BIG-herregistratie voorop, maar de NIA kan 

ook deelnemen aan andere discussies waar het standpunt of de belangen van de industrieapotheker belang-

rijk of mogelijk anders is.
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OPENBAAR APOTHEKER

Openbaar apothekers willen door goede farmaceutische zorg bijdragen aan preventie en aan de 
behandeling en genezing van patiënten. Zij doen dit in goede samenwerking met andere zorgverleners in 
de eerste en tweede lijn. Zeker nu meer ouderen en mensen met chronische ziekten langer thuis wonen. 
Openbaar apothekers dragen bij aan het voorkómen van zorg, het verplaatsen van zorg en waar mogelijk 
het bieden van zorg op afstand met behulp van bijvoorbeeld eHealth. Zij zorgen als medicatiespecialist 
voor de juiste geneesmiddelen op de juiste plek, met niet te veel of te weinig geneesmiddelen en ze 
maken goed gebruik mogelijk.          
 

De ambitie van openbaar apothekers is het bieden van persoonsgerichte farmaceutische zorg en goede farma-

ceutische zorg in de buurt, door samenwerking met andere apothekers, huisartsen en wijkverpleegkundigen. 

De manier waarop farmaceutische zorg nu bekostigd wordt sluit onvoldoende aan bij deze ambitie. Hiertoe is 

een ander gesprek nodig met relevante stakeholders. Voor de verschillende categorieën van zorgvraag in de 

apotheek - zoals continue of episodische zorgbehoeften - zijn verschillende bekostigingsvormen gewenst. 

Een openbare apotheek moet niet alleen bekostigd worden voor het uitgeven van geneesmiddelen, maar ook 

voor de apotheek als voorziening in de wijk of voor het stoppen van geneesmiddelen. Waarbij apothekers 

zich realiseren dat dit meer via een verschuiving dan via een verruiming van financiële middelen gaat. Bij-

voorbeeld door een deel van de huidige receptregelvergoeding om te zetten in een inschrijftarief. 

Meer ruimte voor farmaceutische zorg is noodzakelijk om de ambitie van de openbaar apotheker waar te 

maken. Voor een verandering zijn doelen geformuleerd die de beroepsgroep van openbaar apothekers zich 

voor 2025 heeft gesteld.



10 KNMP JAARPLAN 2022

ZIEKENHUISAPOTHEKER

De apotheker van het ziekenhuis is verantwoordelijk voor veilige, effectieve, doelmatige, verantwoorde 
en klantgerichte farmaceutische zorg, waar de patiënt zich ook bevindt – in het ziekenhuis, de kliniek, 
de polikliniek of in de regionale zorgketen. Samenwerkend met andere specialisten aan continuïteit van 
zorg voor de patiënt. Zónder muren tussen tweede- en eerstelijnszorg. Met de patiënt in het middelpunt 
en werkend vanuit zijn/haar rol als medebehandelaar.
 

Vanuit de KNMP wordt samen met de NVZA opgetrokken op het gebied van het onderzoeksbeleid, de digi-

tale gegevensuitwisseling en de beroepsontwikkeling zoals het voorschrijven door apothekers.

Ook vinden de KNMP en de NVZA elkaar in het bevorderen van wetenschapsbeoefening en innovatie vanuit 

de betrokkenheid om de patiëntenzorg te verbeteren, onder meer zichtbaar in de aanwezigheid van onder-

zoekslijnen geleid door hoogleraren vanuit de ziekenhuisfarmacie. De onderwerpen personalized medicine/

precision medicine, ‘uitkomstonderzoek’ en therapietrouw - gekoppeld aan de doelmatige inzet van (dure) 

geneesmiddelen in Nederland - lenen zich hier goed voor en spelen in op een sterk gevoeld maatschappelijk 

belang. 

Naast hun lidmaatschap van de KNMP hebben ziekenhuisapothekers zich verenigd in de NVZA, opgericht 

in 1929. De NVZA is een wetenschappelijke vereniging en stimuleert en bevordert onderzoek, innovatie en 

deskundigheidsbevordering. Samen met de andere koepels (KNMP, FMS, en andere wetenschappelijke ver-

enigingen) plaatst de NVZA thema’s op de wetenschappelijke en innovatie-kalender. 
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DE VERENIGING

Als overkoepelende organisatie van apothekers behartigt de KNMP sinds haar oprichting in 1842 zowel 
de belangen van haar leden als die van de farmacie. De KNMP verenigt alle apothekers werkzaam op 
verschillende werkterreinen en van alle generaties. De KNMP zorgt ervoor dat alle leden, op de voor 
hen relevante terreinen, hun inbreng kunnen leveren bij de ontwikkeling van en besluitvorming over het 
beleid.
 

De verenigingsdemocratie wordt geborgd via een proces waarin kennisdeling in de districtsledenbijeenkom-

sten een belangrijke plek inneemt. In de districtsklankbordgroepen zijn alle typen apothekers en apothekers 

uit alle regio’s vertegenwoordigd.

De KNMP kent vele interessegroepen, werkgroepen en commissies waar actieve leden zich dagelijks inzet-

ten voor het vak en de vereniging. In totaal zijn 550 leden dagelijks actief in de vereniging. 

MAATSCHAPPELIJKE MISSIE EN GOED BESTUUR  

De KNMP is de vereniging van alle apothekers. Het beroep is wat apothekers bindt, hetgeen ze uitdragen in 

houding en gedrag, waarnaar ze handelen en waartoe ze vanuit een gedeelde maatschappelijke verantwoor-

delijkheid aanspreekbaar zijn.

Deze beroepsethiek en (professionele) grondslag vinden weerklank in de KNMP-vereniging en haar be-

stuursfilosofie. Een bestuursfilosofie die is gebaseerd op goed bestuur en het zichtbaar en toetsbaar nastre-

ven van betekenisvolle waarden, zoals integriteit, zorgvuldigheid en professionaliteit oftewel waardegedre-

ven governance. 

Het behartigen van de belangen van alle apothekers en apotheken vereist een wendbare vereniging waarin 

het KNMP-bestuur in staat is om passend te besturen en daarmee tegelijkertijd recht te doen aan de ambi-

ties van een breed en divers verenigingscollectief. Via waardegedreven governance schept de KNMP vanuit 

haar maatschappelijke missie de voorwaarden voor apothekers om in een gezonde, aantrekkelijke en inno-

verende werkomgeving hun beroep uit te oefenen. 

 

 

    RESULTATEN 

    • Actualiseren van integriteitsnormen en deze communiceren en handhaven. 

    • Actualisatie van de rol, positie en inbedding van de Special Interest Groups (SIG's). 

    • Versterken van het vak door de WSO-bijeenkomsten.

 

VERSTERKING POSITIE/ZICHTBAARHEID VAN DE APOTHEKER 

De zichtbaarheid van de apothekers kan op diverse manieren worden versterkt. Door de beroepsgroep zelf 

en door ondersteuning van de KNMP, mede door campagnes te richten op het publiek.

De beroepsgroep beschikt onder meer met 2.000 openbare apotheken in het land over een eigen pr-machi-

ne. Die nog niet ten volle wordt benut. Reden waarom de KNMP in een toolkit periodiek middelen, ideeën en 
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tools zal aanreiken voor de apothekers om zelf zichtbaarder te worden. Voor 2022 staan, om de drie maan-

den uitgeserveerd, thema-campagnes gepland waarbij apothekers hun toegevoegde waarde kunnen tonen. 

Door aandacht voor diverse maatschappelijk relevante onderwerpen. Een imagocampagne gericht op het 

publiek kan daarbij nog extra helpen.

Om de content van de KNMP optimaal te ontsluiten worden extra middelen ingezet in 2022. Daartoe wordt 

de KNMP Newsroom ontwikkeld, een initiatief waarbij KNMP Studio, KNMP Video en KNMP Media bij el-

kaar komen. 

Vanuit de eigen studio organiseert de KNMP eigen webinars en actuele online sessies om het contact met de 

leden te versterken. Leden kunnen op termijn ook van deze faciliteit gebruikmaken.

De KNMP zal vaker dan ooit video inzetten in de communicatie. Via video’s zullen bestuurders, leden en ex-

perts van het bureau hun expertise via diverse platforms ontsluiten.

KNMP Media wordt ingezet om de content, ook bestaande content, vaker te ontsluiten via social mediakana-

len en eventueel betaalde kanalen.

De website knmp.nl heeft een nieuw gezicht gekregen. In 2022 is het tijd voor een verdere doorontwikke-

ling, waarbij de zichtbaarheid van de apothekers nadrukkelijk aan de orde komt. Ook wordt de mijn-omge-

ving zodanig ingericht dat leden meer grip krijgen op hun eigen administratie.

Er is het voornemen het apotheekteammagazine, gericht op de apothekersassistenten, van een update te 

voorzien.              

RESULTATEN 

• Toolkit waarmee apothekers zelf zichtbaarder kunnen worden en diverse campagnes. 

• KNMP-media: o.a. KNMP.nl en mijn-knmp, PW, apotheekteammagazine. 

• Juridische ondersteuning van apothekers in vraagstukken op het terrein van governance,  

  marktwerking, toepassing van (Europese) wet- en regelgeving en in dilemma’s in de dagelijkse  

  praktijkvoering.  

• Internationale positionering van werkzaamheden van apothekers. 

REGIOBELEID EN ONDERSTEUNING VAN DE REGIO’S  

Het inrichten van de zorg wordt in toenemende mate toegespitst op de behoeften en mogelijkheden binnen 

de regio, waar dat voorheen een sterk landelijk karakter had. Hierdoor neemt de dynamiek in de regio toe. 

Voor de openbare farmacie vragen deze regionale inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische ontwikke-

lingen om een integrale ondersteuning vanuit het bestuur en het bureau zodat openbaar apothekers in staat 

zijn om in multidisciplinair verband de samenwerking aan te gaan en zorgprogramma’s vorm te geven. De 
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KNMP kan ook optreden als schakelpunt tussen landelijk opererende partijen en de regio’s en biedt handvat-

ten bij de omvorming van regionale groepen in de juiste juridische entiteiten of organisatievorming. 

Vanuit de KNMP initiëren en ondersteunen de districtscoördinatoren de zogenaamde clusteroverleggen, 

het onderlinge overleg tussen regionale apothekersorganisaties. Kennisuitwisseling tussen de regio’s staat 

tevens centraal bij de Netwerkdagen, de bijeenkomsten voor alle regionale apothekersgroepen waar actuele 

thema’s worden behandeld. De leergang voor bestuurders van apothekersgroepen is als onderdeel van het 

Programma Regionalisering onder veel belangstelling gestart in 2021, en wordt in 2022 voortgezet.

 
RESULTATEN 
• Ondersteuning van leden ter versterking van hun positie in de regio door het programma   

  Regionalisering, door: 

  o Organiseren van ontmoetingen en het delen van kennis van de regionale apotheekorganisaties  

   o.a. met Netwerkdagen, clusteroverleggen, online community en databank met producten en   

   good practices’; 

  o Ondersteunen van regionale bestuurders door aanbieden leergang voor bestuurders van   

   regionale apothekersverenigingen; 

  o Monitoring bij de (om)vorming van en het toetreden tot regionale apotheekorganisaties; 

  o Ondersteuning bij de organisatievorming en structureel samenwerking van de regionale   

   apotheekorganisaties; 

  o Ondersteuning bij vertegenwoordiging regionale apothekersverengingen in ROAZ-en; 

  o Cijfermatige ondersteuning door inzicht in data, bijvoorbeeld bij gevormde of te vormen   

   voorstellen en het monitoren van verloop contractuele afspraken. 

• Implementatie onderzoeken en faciliteren van ketenzorg aspecten van de richtlijnen diabetes en astma

 

SAMENWERKING  

De werkvelden van openbaar-, ziekenhuis- en industrieapothekers alsmede apothekers geneesmiddel & 

maatschappij zijn nauw verbonden en hebben het uiteindelijke doel om de patiënt te voorzien van optimale 

farmaceutische zorg en bij te dragen aan een gezonde maatschappij. 

Optimale ondersteuning hierbij door de KNMP vraagt om een verenigingsstructuur gebaseerd op samen-

werking met de blik naar buiten, gericht op zowel de beroepsinhoud als de belangenbehartiging. Het gesprek 

over de waarde die de KNMP daarbij voor de leden - individueel en collectief - kan hebben wordt daarbij 

continu gevoerd vanuit de behoeften en verwachtingen die bij apothekers zelf leven.

Met stakeholders wordt zowel bestuurlijk als op bureauniveau afstemming gezocht. Hierbij is het doel con-

sistentie en continuïteit aan te brengen. Vanuit de WSO ligt de prioriteit om de samenwerking en samenhang 

tussen verschillende beroepsgroepen in de eerste lijn en de relatie met de tweede lijn te verkennen.

Goede farmaceutische zorg in de buurt vraagt om samenwerking met collega-apothekers lokaal en regio-

naal, met huisartsen en wijkverpleegkundigen, lokaal en met zorggroepen regionaal. 

DE VERENIGING
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Binnen de eigen samenwerkingsverbanden maken openbaar apothekers afspraken over de inhoud van de zorg, 

het delen van kennis en ervaring en de inzet van bijzondere expertise van bijvoorbeeld een kaderapotheker. 

Deze samenwerking zorgt voor inhoudelijke verdieping en draagt bij aan betere farmaceutische zorg in een 

regio.

Regionaal samenwerken door apothekers is ook belangrijk als de zorg niet in de buurt van een patiënt wordt 

geboden, maar in een ziekenhuis, eerstelijnsverblijf of bij opname in geriatrische revalidatiezorg. Voor goede 

farmaceutische zorg is het dan van het grootste belang dat medicatiegegevens en farmaceutische zorg van 

een patiënt tijdig en volledig worden uitgewisseld. Partijen maken hierover heldere afspraken, bijvoorbeeld 

in het kader van VIPP-Farmacie. De patiënt kan ervan op aan dat deze samenwerking optimaal is en dat goe-

de farmaceutische zorg verzekerd is.

De districtscoördinatoren van de KNMP hebben een brugfunctie tussen leden, bureau en bestuur. Zij nemen 

leden mee in de beleidsontwikkeling van de KNMP, brengen vragen en signalen van de leden binnen het bu-

reau en geven de antwoorden vanuit het bureau terug aan de leden. De districtscoördinatoren werken ook 

samen met de regionale stakeholders. Het gaat hierbij om het positioneren van de apotheker in het regionale 

zorgveld (o.a. bij huisartsenzorggroepen, ROAZ, ROC’s en ROS-sen).

Binnen het KNMP-bureau wordt gezamenlijk gewerkt aan het stroomlijnen van processen en heeft het 

omgaan met vragen van leden en het betrekken van leden bij diverse ontwikkelingen prioriteit.  

RESULTATEN 

• Intensiveren samenwerking tussen openbaar-, ziekenhuis- en industrieapothekers alsmede  

 apothekers geneesmiddel & maatschappij en hun vertegenwoordigers (NVZA, NIA,   

 JongNVZA, VJA). 

• (Bestuurlijke) structurele verbinding met systeempartijen en stakeholders. 

• Ondersteunen van openbaar apotheken/apothekers die niet specifiek gericht zijn op  

 (verbonden met) de wijk, zoals instellings- en dienstapothekers.

PORTEFEUILLE BESTUURDER ROL

Algemeen beleid/Communicatie Aris Prins Voorzitter

Verenigingsbeleid & Governance/ Duurzaamheid Nicole Hunfeld Vice-voorzitter/Penningmeester

Farmaceutische Patiëntenzorg/ Gezondheid & Preventie Sijtze Blaauw Secretaris

Productzorg vacature* Lid-Voorzitter AGM

Beroepsontwikkeling/Wetenschapsbeleid Steven Verhagen-Smits Lid-Voorzitter WSO

Branche openbare farmacie Reinier Bax Lid-Voorzitter LOA

Informatiseringsbeleid Jacco Pesser Lid

PORTEFEUILLEVERDELING KNMP-BESTUUR

* Gedurende het bestaan van de vacature wordt de portefeuille Productzorg binnen het bestuur waargenomen
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Voor het maken van de beleidskeuzes zijn de Toekomstvisies 2025 leidend. De activiteiten die we 
uitvoeren vloeien hieruit voort. Dat geldt in brede zin voor het bevorderen van de ontwikkeling van het 
vakgebied van de apotheker als medicatiespecialist en het ondersteunen en stimuleren van de sector 
om aan die inhoud ook invulling te geven.

OPLEIDING, DESKUNDIGHEID EN PROFESSIONALITEIT

Afdeling Specialismen Farmacie
Tot het najaar van 2021 was de afdeling Specialismen Farmacie verantwoordelijk voor het bevorderen en 

borgen van de bekwaamheid van apothekers. Het ging daarbij om het uitvoeren van twee postacademische 

opleidingen, het kwaliteitstoezicht op deze opleidingen, het kwaliteitstoezicht op farmaceutische 

nascholingen, en om (her)registraties. Per oktober 2021 is de afdeling Specialismen Farmacie in twee 

delen opgesplitst. Het eerste deel betreft de uitvoering van de opleidingen tot openbaar apotheker en 

kaderapotheker. Dit deel is doorgegaan als zelfstandige afdeling onder de naam afdeling Opleidingen. 

Aan het hoofd van deze nieuwe afdeling staat een manager die extern de titel opleidingsdirecteur draagt. 

Het tweede deel betreft het Centraal College (CC), de Specialisten Registratie Commissie (SRC) en de 

Commissie van Deskundigen (CvD). Dit deel is doorgegaan als onderdeel registers & kwaliteitstoezicht van 

de nieuwe afdeling Bestuurszaken.

Afdeling Opleidingen
De tweejarige opleiding tot openbaar apotheker is in 2021 vernieuwd en kent geactualiseerde eindtermen op 

basis van een geactualiseerd beroepscompetentieprofiel, een nieuw curriculum, nieuwe onderwijsvormen, 

een nieuwe elektronische leeromgeving, intervisie en mentorschap,   ondersteuning ten behoeve van de 

opleiders door ‘adviseurs praktijkopleiden’  en verbeterd zelftoezicht op de opleidingskwaliteit. In 2022 wordt 

volgens het nieuwe curriculum opgeleid en worden alle vernieuwingen geëvalueerd en doorontwikkeld.

In 2021 is de tweejarige opleiding tot kaderapotheker voor openbaar apothekers gestart met een eerste 

groep van 15 deelnemers. Het streven is om in 2022 te starten met een tweede groep van tenminste 15 

deelnemers, waardoor er in 2022 tenminste 30 apothekers in opleiding zijn tot kaderapotheker. In 2022 

wordt het onderwijsaanbod van de kaderopleiding geëvalueerd en uitgebreid.

Voorts organiseert de afdeling Opleidingen in 2022 de viering van het 25-jaar bestaan van het specialisme 

‘openbare farmacie’. De afdeling Opleidingen werkt hierbij samen met de afdeling Verenigingscoördinatie 

en het Evenementenbureau.

Registers & Kwaliteitstoezicht
De Regeling Specialismen Farmacie (RSF) beschrijft de regelgeving voor de samenstelling en de werkwijze 

van het Centraal College (CC) en de Specialisten Registratie Commissie (SRC). Het CC zal de RSF evalueren 

en actualiseren.

De SRC zal de Geschillenregeling in het Besluit Opleidingseisen evalueren en voorstellen doen aan het CC 

voor aanpassingen. Ook zal de SRC de doelmatigheid van haar werkwijze evalueren en optimaliseren door 

het opstellen van procesbeschrijvingen en werkbeschrijvingen.

Het CC en de SRC zullen meewerken aan het inrichten van het kwaliteitstoezicht op de opleiding tot 

kaderapotheker en de (her)registratie van kaderapothekers. 
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Tenslotte zullen de belangen, van met name apothekers Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) en 

industrieapothekers, worden behartigd in het kader van de herziening van de Wet Beroepen in de individuele 

gezondheidszorg (Wet Big) door de rijksoverheid.

 

RESULTATEN 
• De opleiding openbare farmacie (OF) voert haar nieuwe curriculum uit en past haar nieuwe   

 kwaliteitssysteem toe. Afronding van het project Modernisering opleiding OF. 

• De kaderopleiding OF en het kwaliteitstoezicht op deze opleiding worden uitgevoerd en   

 uitgebouwd. 

• Het Centraal College (CC) zal de Regeling Specialismen Farmacie evalueren, actualiseren en   

 aanvullen. 

•  De Specialisten Registratie Commissie (SRC) zal de Geschillenregeling in het Besluit 

Opleidingseisen evalueren en actualiseren.

PROFESSIONELE STANDAARD FARMACEUTISCHE ZORG 

In 2022 wordt de NAN vervangen door de Professionele Standaard. Dit betekent dat de Richtlijn Prak-

tijkvoering wordt afgerond en de Richtlijn Geïndividualiseerde Distributievorm (GDV) herzien. Daarnaast 

heeft de ontwikkeling van de Richtlijn Patiëntendossier prioriteit. Bij de implementatie wordt prioriteit 

gegeven aan de monodisciplinaire richtlijnen en de multidisciplinaire richtlijnen (MDR) Medicatieover-

dracht in de keten en de MDR Polyfarmacie bij ouderen. Voor de richtlijnen worden ook de benodigde prak-

tijktoetsen en impact analyses (BIA’s of SROI’s) uitgevoerd, onder meer voor een bredere maatschappelijke 

positionering. Verder worden de procedures voor het ontwikkelen en herzien van richtlijnen geactualiseerd 

en doorontwikkeld.

Samen met andere beroepsverenigingen wordt gewerkt aan een groot aantal multidisciplinaire richtlijnen. De 

KNMP is bij het opstellen van een aantal van deze richtlijnen betrokken en bereidt de autorisatieverzoeken 

voor. Samen met de NVZA vindt een verkenning plaats over de professionele bevoegdheid van apothekers 

om recepten aan te passen of uit te schrijven (voorschrijven door apothekers).

De overheid werkt aan het vergroten van de vaccinatiecapaciteit in de eerste lijn. De maatschappelijke 

uitdagingen zijn groot en de mogelijke inzet van apothekers wordt hierbij besproken en waar mogelijk 

gefaciliteerd.

Naast de Professionele Standaard vinden veel werkzaamheden plaats in het kader van het goed gebruik van 

geneesmiddelen. Dit vindt plaats op een breed scala aan onderwerpen. Een greep uit de werkzaamheden die 

uitgevoerd worden zijn: verantwoord wisselen van medicatie, hulpmiddelenzorg, gepast gebruik opioïden, 

gepast gebruik na gastro-intestinale ingrepen (zoals bariatrische chirurgie) en het afbouwen van verslavende 

medicatie.

Het visietraject rondom preventie wordt in 2022 afgerond en vastgesteld door de vereniging.

HET BEROEP
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RESULTATEN 
• Afronding van de Professionele Standaard door opleveren richtlijn praktijkvoering. 

• Richtlijn GDV is herzien en geautoriseerd. 

• Richtlijn patiëntendossier wordt ontwikkeld. 

• Begeleiden van de implementatie van mono- en multidisciplinaire richtlijnen. 

• Procedures voor het ontwikkelen en herzien van richtlijnen wordt geactualiseerd en    

 doorontwikkeld. 

• Multidisciplinaire richtlijnen medicatieoverdracht in de keten en polyfarmacie bij ouderen   

 implementeren. 

• Bijdragen aan het vergroten van de vaccinatiecapaciteit in de eerste lijn, mogelijke inzet van   

 apothekers bespreken en faciliteren. 

• Bevordering van Goed Gebruik Geneesmiddelen op verschillende gebieden zoals het verantwoord  

 wisselen van medicatie.  

• Visie op preventie door de openbare apotheek is vastgesteld.

PRODUCTZORG EN BEREIDEN 

Productzorg en bereiden is essentieel voor het leveren van zorg op maat aan de patiënt. De bereidende 

apotheker wordt continu gefaciliteerd rondom randvoorwaardelijke zaken zoals bijvoorbeeld de verkrijg-

baarheid van grondstoffen en door in te springen op actualiteiten.

In 2022 wordt een multidisciplinaire verkenning uitgevoerd met betrekking tot de uitdagingen en 

ontwikkelingen van apotheekbereidingen. Er wordt een plan van aanpak opgeleverd en gestart met het 

uitvoeren van de werkzaamheden. 

In samenwerking met de SIG productzorg en Bereiden worden de verschillende producten en diensten van 

het LNA verbeterd en of geactualiseerd zodat apothekers optimale productzorg kunnen uitvoeren.

• Bereiden: FNA, procedures bereiding, analysevoorschriften, Dermatica op Recept;

• Arbo: RiFaS en bijbehorende procedures;

• VTGM: Oralia VTGM, Oralia.nl, Parenteralia VTGM en Microbio;

• Ter hand stellen: FNA-bijsluiters, LNA-mededelingen, procedures productzorg, wondverbandwijzer,  

 diabeteshulpmiddelen;

• Kwaliteit en toetsing: LNA-preparatencontrole, FNA-licenties, Ringonderzoeken laboratoria, 

 leveranciersbeoordelingen;

• Analyses: deeltjestellingen in parenterale en oogheelkundige vloeistoffen onderzoek voor openbare  

 apotheken, ziekenhuisapotheken, grootbereiders en fabrikanten/vergunninghouders.

Het LNA kan, mits technisch uitvoerbaar, in de eigen laboratoriumfaciliteiten objectieve analyses uitvoeren 

van geneesmiddelen die in de handel zijn bijvoorbeeld bij actuele kwaliteitsissues.

In totaal voert het LNA op jaarbasis ruim 2500 analyses, 6 audits van leveranciers en 2 ringrondes om de 

vakbekwaamheid van 50 laboratoria vast te stellen, uit.
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In 2022 wordt een start gemaakt met het project ‘Professionalisering en moderniseren laboratorium’ met 

als doel het toekomstbestendig maken van laboratorium met behoud van GMP-erkenning door de overheid 

en de ISO17025 accreditatie van de Raad van Accreditatie. Het hele proces van de binnenkomst van een te 

analyseren monster, de analyse, rapportage en facturatie aan de klant wordt bekeken en waar mogelijk wordt 

een efficiëntie slag gemaakt. In 2022 wordt eerst het laaghangend fruit aangepakt en een plan van aanpak 

voor de komende jaren gemaakt.

De LNA-helpdesk over productzorg en bereidingen (3000 vragen per jaar via telefoon en email) is dagelijks 

bereikbaar voor vragen van leden.

RESULTATEN 
• Verkenning uitdagingen en ontwikkelingen van apotheekbereidingen. 

• Actuele producten en diensten ter ondersteuning van productzorg en bereiden. 

• Objectief uitgevoerde farmaceutische analyses. 

• Professionalisering en moderniseren laboratorium. 

• Ondersteuning van de leden bij productzorg en bereidingen via de helpdesk.

TRANSPARANTIE  

In lijn met de Professionele Standaard wordt het beleid rondom het kwaliteitsbeleid openbare farma-

cie vormgegeven. Voor instellingsapotheken en dienstapotheken wordt er voor het tweede jaar op rij een 

set met indicatoren ontwikkeld en voor de nieuwe Richtlijn Astma worden indicatoren opgenomen. Dit 

ondersteunt de apothekers bij de implementatie van de Professionele Standaard. Afstemming over het 

kwaliteitsbeleid binnen de branche en met systeempartijen vindt plaats binnen de Stuurgroep Farmacie. 

Aansluitend op de ontwikkeling van het transparantiebeleid wordt de landelijke uitvraag van de kwaliteitsin-

dicatoren begeleid. Verdere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van een handhavingskader; crite-

ria op basis waarvan de uitvoering van de Professionele Standaard kan worden getoetst en gehandhaafd. 

RESULTATEN 
• Jaarlijkse uitvraag kwaliteitsindicatoren. 

• Ontwikkeling handhavingskader. 

• Doorontwikkeling kwaliteitsbeleid. 

• Inrichten en onderhouden van medicatieveiligheidssysteem samen met andere partijen.

ONDERZOEK  

Het toegepast wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing en ontwik-

keling van de Professionele Standaard door het onderzoeken van kennislacunes. De onderzoeksagenda van 

de KNMP met het aandachtspunt openbare farmacie wordt geoperationaliseerd door de onderzoekscall en 

de monitoring van de voortgang van de onderzoeken. Bij de herziening van de richtlijnen worden de resul-
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taten van (eerdere) onderzoeken meegenomen en gebruikt. Dit draagt bij aan de mate waarin de richtlij-

nen evidence based zijn. Verder wordt een beroepsbreed onderzoeksbeleid ontwikkeld. Dit wordt gedaan 

onder leiding van een kwartiermaker en in samenwerking met de Wetenschappelijke adviesraad, de WSO 

en NVZA. Het beroepsbrede onderzoeksbeleid resulteert onder meer in een beroepsbreed onderzoeks-

programma. Na vaststelling zal met de implementatie worden gestart. Ten behoeve van het versterken van 

de verbinding tussen onderzoek, professie en praktijk wordt een actieve bijdrage geleverd aan relevante 

onderzoeksnetwerken zoals de PCNE, PRISMA, en de Figon Medicines Days.

RESULTATEN 
• Ontwikkeling beroepsbreed onderzoeksbeleid. 

• De monitoring van de voortgang van onderzoeken. 

• Bijdrage geleverd aan relevante onderzoeksnetwerken zoals de PCNE, PRISMA, en de Figon   

 Medicines Days.

ZORGINNOVATIE  

Doordat ook in 2022 de focus nog ligt op het op orde brengen van de basis is er minder tijd beschikbaar om 

een bijdrage te leveren aan zorginnovaties die ontstaan in het veld. Met de KNMP Zorginnovatieprijs wordt 

de innovatiekracht binnen de vereniging gestimuleerd. De ontwikkeling van een eHealth applicatie (een 

app), waarmee de apotheker patiënten kan begeleiden bij het ontstaan van obstipatie als bijwerking van ge-

neesmiddelgebruik, wordt doorgezet en komt in een afrondende fase. Verder wordt beperkte tijd besteed 

aan het ondersteunen van de implementatie van zorginnovaties.    

 

 

 RESULTATEN  
 • Organisatie KNMP Zorginnovatieprijs. 

 • App waarmee de apotheker patiënten kan begeleiden bij het ontstaan van obstipatie als bijwerking  

  van geneesmiddelgebruik. 

 • Ondersteunen van implementatie zorginnovaties.
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BEKOSTIGING  

De openbaar apotheker biedt persoonsgerichte farmaceutische zorg. In 2022 ligt de focus op de 

doorontwikkeling van de bekostiging(modellen), door in te zetten op patiëntgebonden bekostiging in lijn met 

de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025.

De KNMP behartigt de belangen van de openbaar apothekers in de verschillende bekostigingsdossiers. 

Hierbij is er aandacht voor en loopt er onderzoek naar nieuwe bekostigingsvormen voor producten en 

diensten, mogelijke aanpassingen in de GDV, aanpassingen van het GVS (uitgesteld tot 2023), de overheveling, 

de Wgp, de FMD, nieuwe rollen voor apothekers, eHealth-toepassingen, zelfzorg, het ontschotten van de 

Wlz en Zvw, en Biosimilars. Ook is de KNMP betrokken bij de discussies over substitutie en bereidingen en 

rondom de Europese wetgeving.         

De KNMP neemt deel aan sectortafels als het Breed Overleg Extramurale Farmacie (BOEF) en het Technisch 

Overleg Farmacie (TOF).

Bij landelijke trajecten zet de KNMP in op de borging van de positie van de openbaar apotheker. Denk hierbij 

aan de Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP), Verantwoord Wisselen, herziening GVS, Langer Thuis, Alliantie 

Medicatieveiligheid, Vaccinatiealliantie, beleidsraad Nefrovisie, HKZ en de begeleidingsgroep PREM 

farmacie.

Gerelateerd aan de actualiteit vraagt de KNMP extra aandacht voor meer waarborgen, minder wisselingen 

van geneesmiddelen, meer ruimte voor maatwerkoplossingen voor patiënten en een eerlijke vergoeding 

voor de werkzaamheden van de openbare apotheek.

Ter voorbereiding op bekostigingsvraagstukken en andere sectorbrede ontwikkelingen voor de komende 

tien tot vijftien jaar stelt de KNMP vast waar de apotheker de meeste toegevoegde waarde levert en 

welke rol de KNMP daarin speelt.         

 

 

 RESULTATEN  

 • Doorontwikkeling van de bekostiging(modellen).  

 • Behartiging bekostigingsdossiers, zoals (wets)wijzigingen in de Wlz, overheveling, de Wgp, GVS,  

  de Juiste zorg op de juiste plek, substitutie en bereidingen als ook Europese wetgeving.  

BESCHIKBAARHEID GENEESMIDDELEN  

Apothekers worden ondersteund bij het effectief en efficiënt uitvoeren van recalls. Hiertoe worden 

berichten met concrete aanbevelingen specifiek voor de apothekers opgesteld, rapportages ontwikkeld 

om specifieke patiënten die geraakt worden door de recall op te sporen en worden in samenwerking met 

artsen adviezen met therapeutische vervanging opgesteld en patiëntbrieven geschreven. Ook wordt ingezet 

op het stroomlijnen van het communicatieproces rondom recalls met stakeholders en vindt overleg met 

stakeholders plaats om te komen tot een bekostiging voor farmaceutische zorg van recalls.
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Nederland is voor de geneesmiddelenvoorziening steeds afhankelijker geworden van andere landen. Dit vraagt 

om nationale en Europese beleidswijzigingen die de beschikbaarheid van geneesmiddelen kunnen verbeteren 

waaronder het (versneld) aanleggen van ijzeren voorraden, stimuleren en faciliteren van apothekers die 

(kleinschalig) willen en kunnen bereiden (binnen de grenzen van NZa), aandacht voor toegankelijkheid 

van grondstoffen voor geneesmiddelbereiding en het stroomlijnen van het communicatieproces rondom 

tekorten met stakeholders.

POSITIONERING APOTHEKER  
De KNMP zet in op een sterkere positionering van de apotheker als medicatiespecialist en zorgverlener 

onder meer via meer aandacht voor zelfzorg in de opleiding en nascholing, ondersteuning met materialen en 

toolkits en afspraken met relevante stakeholders.

Als lid van de coalitie Duurzame Farmacie geeft de KNMP uitvoering aan de Green Deal ‘Duurzame zorg’ 

en het terugdringen van verspilling. Hierbij werken we in de Coalitie Duurzame Farmacie samen met 

Neprofarm, BOGIN en VIG bij de organisatie van de medicatie inzamelweek, het stimuleren van gepast 

gebruik, het voorkomen van medicijnverspilling, het terugdringen van medicijnresten in oppervlaktewater, 

het stimuleren van duurzame innovaties en het vergroten van de bewustwording over het inleveren van 

resten van geneesmiddelen en het omgaan met ongebruikte medicijnen.    

RESULTATEN  

• Ondersteuning uitvoering en bekostiging recalls  

• Stimuleren nationale en Europese beleidswijzigingen die de beschikbaarheid van geneesmiddelen  

 kunnen verbeteren (waaronder de Werkgroep Geneesmiddelentekorten).    

• Versterken van de positie van de apotheker als zorgverlener.  

• In de Coalitie Duurzame Farmacie uitvoering geven aan de Green Deal ‘Duurzame zorg’ en   

 terugdringen van verspilling.

(REGIONALE) CONTRACTERING  

Contracteren van farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg is de verantwoordelijkheid van apotheekeigenaar 

en zorgverzekeraar. Contractvoorwaarden of de uitkomsten van het contacteerproces kunnen als 

belemmerend worden ervaren voor goede zorg door de openbaar apotheker of goede bedrijfsvoering 

van de openbare apotheek. Via de continuering van het programma Branchegerichte Ondersteuning bij 

Contractering (BOC) vertaalt de KNMP signalen uit het veld in beleid en biedt zij ondersteuning, bijvoorbeeld 

via pop-up helpdesk of toolkits. Ook wordt meer samenwerking gezocht met partners (accountbeheer), ook 

los van actuele vraagstukken en problemen, door meer informatie te delen en waar mogelijk samen dingen 

te maken, zoals handreikingen of vertalingen van nieuwe wetgeving en (impact)analyses van (toekomstige) 

maatregelen en kwaliteitsbeleid, zoals in richtlijnen.

De informatievoorziening over het preferentiebeleid (richting apothekers) wordt verbeterd, samen 

met het faciliteren van de beschikbaarheid van informatie in de AIS-en. De toepassing en uitvoering 

DE BRANCHE
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van normen en richtlijnen in contracten wordt gemonitord en het beeld van de huidige werkelijkheid 

rondom contracteren wordt in kaart gebracht.        

RESULTATEN  

• Programma branchegerichte ondersteuning bij contractering.

 
INFORMATIEBELEID  

De VIPP Farmacie en het programma medicatieoverdracht zetten in op een uniforme uitwisseling van 

medicatiegegevens tussen apothekers en de patiënt en tussen apothekers en andere zorgverleners. 

Inzet van de KNMP is om in 2022 om de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling te verbeteren 

en de Versnellingsimpuls Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) en het programma 

medicatieoverdracht uit te voeren.

Op het gebied van digitalisering en informatiebeleid informeert de KNMP haar achterban over (inter)nationale 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving op het terrein van informatiebeleid, privacy en patiëntveiligheid en 

biedt ondersteuning bij de implementatie daarvan. Denk hierbij aan de Wet Digitale Overheid, het Unieke 

Zorgverlener Identificatie register en de aanstaande Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg 

(Wegiz).

Met betrekking tot de verdergaande digitalisering van het declaratieverkeer binnen de farmaceutische 

zorg vindt strategisch overleg met verzekeraars plaats en is de KNMP actief in het Operationele Overleg 

Declaratieverkeer Farmacie (OODF). Op deze wijze wordt samen met stakeholders richting gegeven aan 

het proces.

Bij de uitvoering van de Falsified Medicines Directive (FMD) ondersteunt de KNMP haar leden en houdt zij 

contact met stakeholders. Aandachtspunten blijven de vergoeding van onkosten, dataprotectie en alert rate.

Vanuit de toekomstvisie wordt gewerkt aan het ontwikkelingen van een strategie op informatiebeleid 

met een brede horizon ter ondersteuning van de Adviescommissie Informatiebeleid (ACIB). In de 

strategie staat de rol van de apothekers van de toekomst centraal.      

RESULTATEN  

• Verbeteren randvoorwaarden, implementeren en uitvoeren van de Versnellingsimpuls Informatie- 

 uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) en het programma medicatieoverdracht. 

• Achterban informeren over (inter-)nationale ontwikkelingen in wet- en regelgeving over   

 digitalisering en informatiebeleid en ondersteuning bij de implementatie daarvan. 

• Strategisch overleg met verzekeraars over verdergaande digitalisering van het declaratieverkeer  

 binnen de farmaceutische zorg. 

• Deelnemen aan het bestaande Operationele Overleg Declaratieverkeer Farmacie (OODF).  



26 KNMP JAARPLAN 2022

• Vereenvoudiging van het declaratieverkeer waar mogelijk. 

• Ondersteuning van de leden en contact met stakeholders bij de uitvoering van de FMD. 

• Doorontwikkeling van strategie op informatiebeleid met een brede horizon en ondersteuning van 

 de Adviescommissie Informatiebeleid (ACIB). 

ARBEIDSZAKEN  

De toegankelijkheid van de arbeidsmarkt van farmaceutische zorg voor openbaar apothekers en hun 

assistenten is van groot belang. Met relevante stakeholders wordt een gezamenlijke toekomstvisie op het 

arbeidsmarktbeleid gemaakt en geoperationaliseerd op strategisch personeelsbeleid om de toegankelijkheid 

tot farmaceutische zorg te waarborgen.

Doelen hierbij zijn te voorzien in voldoende opleidingsplaatsen en apothekers in de toekomst. 

De KNMP ondersteunt haar leden bij arbeids- en juridische zaken. De helpdesk is hiervan een gewaardeerd 

en veel gebruikt onderdeel. Deze wordt verder geprofessionaliseerd door beter gebruik te maken van 

ICT-toepassingen. Zoals verbeteringen van de telefooncentrale, uitgebreidere keuzemenu’s om direct 

de juiste medewerker aan de lijn te krijgen en duidelijke instructies over wat al op de website staat.  

Werkgevers worden ondersteund in (goed) werkgeverschap, bijvoorbeeld op het terrein van duurzame 

inzetbaarheid, taakdifferentiatie en verzuim, door het opzetten van een eigen online cursus Effectief 

Personeelsbeleid, waarmee het bereik wordt vergroot en beter ingespeeld wordt op ontwikkelingen.

De dienstverlening voor de bedrijfsvoering wordt uitgebreid met meer kant en klare producten/ protocollen 

voor leden. In afstemming met stakeholders worden formats en invulformulieren voor standaard processen 

zoals de RI&E of een protocol voor diefstal/fraude in de apotheek door personeel, ontwikkeld om de 

administratieve lastendruk van apothekers te verminderen.

Het proces van de totstandkoming van arbeidsvoorwaardenbeleid en pensioenbeleid wordt gefaciliteerd 

door het voeren van het (onpartijdige) secretariaat van het cao-overleg, alsook ondersteuning van het 

secretariaat van het WZOA-bestuur.

RESULTATEN 

• Ondersteuning van de leden op arbeids- en juridische zaken via de Helpdesk. 

• Bewaken van de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt van farmaceutische zorg voor openbaar   

 apothekers en hun assistenten.  

• Ondersteuning van de werkgever in (goed) werkgeverschap, bijvoorbeeld op het terrein van   

 duurzame inzetbaarheid, taakdifferentiatie en verzuim. 

• Dienstverlening voor de bedrijfsvoering met meer kant en klare producten/protocollen voor leden  

 in afstemming met stakeholders. 

• Facilitering bij het proces van de totstandkoming van arbeidsvoorwaardenbeleid en pensioenbeleid  

 door het voeren van het (onpartijdige) secretariaat van het cao-overleg, alsook ondersteuning   

 secretariaat van het WZOA bestuur.

DE BRANCHE
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DE PRODUCTEN

Om snel in te kunnen spelen op de actualiteiten en om ervoor te zorgen dat apothekers zo snel 
mogelijk informatie krijgen, hebben bijna alle producten en diensten van de KNMP een digitale 
component in zich. De producten en diensten worden via een gevarieerd assortiment aan essentiële 
kanalen aan de KNMP-leden en specifieke doelgroepen beschikbaar gesteld.    

De KNMP zet haar expertisecentra op het gebied van geneesmiddelen en farmacotherapie (GIC), product-

zorg en bereiden (LNA) en geneesmiddelgebruik (SFK) in Nederland in op beleidsmatige terreinen, voor 

strategische vraagstukken en scholing. De KNMP participeert in multidisciplinaire richtlijnen, NHG-Stan-

daarden, FTO-modules van IVM, Zinnige Zorg projecten van het Zorginstituut, de Werkgroep geneesmid-

delentekorten, de Werkgroep ‘Geneesmiddelen uit Water’, beleid levenseindeproblematiek, beleid an-

tistolling, beleid afbouwen antidepressiva, beleid rondom gepast gebruik opioïden en Commissie Praktijk 

van het CBG. 

G-STANDAARD  

Met betrekking tot de G-Standaard optimaliseert Z-Index continu alle processen die te maken hebben 

met het ontvangen, verrijken, controleren en uitleveren van informatie over zorgproducten. Dit gebeurt 

grotendeels buiten het zicht van de eindgebruikers. Deze voortdurende inspanning is een belangrij-

ke voorwaarde voor het tijdig, volledig en juist ter beschikking kunnen stellen van de alsmaar uitdijende 

G-Standaard; anno 2021 bevat de G-Standaard 115.000 artikelverpakkingen en hangen er aan een ge-

neesmiddelrecord 650 gevalideerde velden. Voor 2022/2023 staan er twee grote nieuwe applicaties op 

de planning: een applicatie waarmee MFB’s kunnen worden ingevoerd en onderhouden en een applicatie 

voor de medicatiebewakingsmodule doseringen. Daarnaast wil Z-Index in overleg met de XIS-leveranciers 

in 2022 een eerste, gezamenlijk gedragen webservice implementeren. Een webservice is bedoeld om in 

aanvulling op de maandelijkse update van de G-Standaard informatie ter beschikking te stellen. Het idee 

van een eerste webservice is vooral het samen uitwerken en uittesten van de procesgang en de techniek. 

RESULTATEN  

• Implementatie van een eerste webservice (aanvullende manier van uitleveren van  

 G-Standaard-info). 

• Nieuwe invoer- en onderhoudsapplicatie voor doseringen. 

• Aanvang nieuwe invoer- en onderhoudsapplicaties voor MFB’s (jaar 1 van 2) 

MEDICATIEBEWAKING  

Het kloppend hart van de geneesmiddelinformatievoorziening is de G-Standaard. Voor veilig en effectief 

geneesmiddelgebruik is een actuele medicatiebewaking in de G-Standaard noodzakelijk. Hiertoe wordt 

de farmaceutische informatie voor geneesmiddelproducten (97.521 records), die zijn aangemeld voor de 

G-Standaard, maandelijks geactualiseerd en worden de nieuw aangemelde handelsproducten opgenomen. 

De farmaceutische productinformatie ondersteunt de apotheker en arts in de processen van voorschrij-

ven, ter hand stellen, bestellen en declareren.
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De medicatiebewakingsadviezen bij interacties (1.173 records), verminderde nierfunctie (673 records) en 

dialyse (436 records), farmacogenetica (312 records), morbide obesitas en bariatrische chirurgie (140 re-

cords), contra-indicaties aandoeningen (1.041 records) en doseringen (167.331 records) worden met de 

KNMP-werkgroepen actueel gehouden en uitgebreid. De medicatiebewakingsadviezen, risicoanalyses en 

achtergrondinformatie worden volledig, foutloos en tijdig geüpdatet en uitgeleverd. De update/herziening 

is op basis van nieuwe studies, wijzigingen SmPC’s, nieuwe richtlijnen en/of planning vernieuwing inhoud en 

in afstemmingen met de KNMP-werkgroepen (beoordeling en goedkeuring).

Medicatiebewaking is een onderdeel van de farmaceutische patiëntenzorg aan zowel incidentele, chroni-

sche en zorgintensieve patiënten. Voor het leveren van optimale zorg aan de individuele patiënt gebruiken 

apothekers Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). MFB’s combineren een keur aan patiëntkenmer-

ken met elkaar, zoals: leeftijd, geslacht, aandoeningen en contra-indicaties, labwaarden (bijvoorbeeld nier-

functie, natrium en kalium) en de medicatie van diverse voorschrijvers.  Het programma MFB wordt verlengd 

tot en met 2022 en de focus ligt op het voorbereiden op de uitfasering van de klassieke bewaking op con-

tra-indicaties. Daarnaast wordt in samenspraak met wetenschappelijke beroepsverenigingen gewerkt aan 

het opstellen van een ontwikkelagenda MFB’s. Een derde pijler binnen het programma is het verkennen en 

ontwikkelen van een invoerapplicatie van MFB’s. Tot slot wordt een verkenning van de impact van medica-

tieproces 9 op MFB’s uitgevoerd.   

Samen met de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) wordt het 

Kinderformularium actueel gehouden. De kinderdoseringen worden tevens verwerkt in het Informatorium 

Medicamentorum en de doseringscontrole in de G-Standaard.

Een algoritme (kunstmatige intelligentie) wordt geïmplementeerd in het huidige werkproces met als doel de 

literatuuranalyse efficiënter uit te voeren. Het gebruik van het algoritme wordt intern en met de Universiteit 

Utrecht geëvalueerd. De Universiteit Utrecht heeft het algoritme en de toepassing (ASReview) ontwikkeld.   

RESULTATEN 

• Actuele medicatiebewaking en verfijning met MFB’s. 

• Maandelijks geactualiseerde farmaceutische productinformatie. 

• Actueel Kinderformularium i.s.m. de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie  

 bij Kinderen (NKFK). 

• Implementatie kunstmatige intelligentie voor literatuuranalyse. 

GENEESMIDDELINFORMATIE  

Informatorium Medicamentorum

Het Informatorium Medicamentorum (IM) is hét naslagwerk voor de apotheker met informatie over alle 

geneesmiddelen die in Nederland in gebruik zijn. De geneesmiddelinformatie is opgenomen in 72 hoofd-

stukken en ruim 1700 stofmonografieën. Het actualiseren van het IM vindt plaats op basis van SmPC’s, we-

DE PRODUCTEN
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tenschappelijke literatuur, richtlijnen, etc. Jaarlijks verwerken medewerkers ten minste 10.000 inhoudelijke 

wijzigingen. Maandelijks worden nieuwe stofmonografieën opgesteld voor nieuwe geneesmiddelen die in de 

handel komen. De inhoud en ontwikkeling van het Informatorium wordt steeds afgestemd met een Klank-

bordgroep van 35 praktijkapothekers.

In 2021 is een nieuw IM Content Management Systeem ontwikkeld en opgeleverd. In 2022 begint de redac-

tie de bestaande informatie stapsgewijs te herstructureren voor de nieuwe, gelaagde informatiestructuur. 

Informatie in het IM kan hiermee overzichtelijker worden gepresenteerd op de KNMP Kennisbank.

Patiëntvoorlichting   

Patiëntvoorlichting is een belangrijk onderdeel van de farmaceutische zorg en een kerntaak van apothekers. 

Medicijninformatie moet eenduidig, praktisch toepasbaar en begrijpelijk zijn voor de patiënt. Apothekers hebben de 

beschikking over patiëntenvoorlichting via Apotheek.nl. Voor Apotheek.nl worden de bestaande 1300 medicijnteksten, 

800 highlights, 250 video’s, 25 publieksfolders en 100 FNA-bijsluiters actueel gehouden. Verder wordt Apotheek.nl 

verrijkt met nieuwe geneesmiddelen en thema’s die gerelateerd zijn aan medicatieveiligheid en optimale farmacotherapie. 

Een chatbot wordt geïmplementeerd op de publiekswebsite Apotheek.nl. Bezoekers kunnen via korte vra-

gen direct worden verwezen naar de juiste webpagina/tekst op Apotheek.nl. Door deze pilot krijgt de KNMP 

inzicht in de behoeften van de bezoekers rondom een chatbot op Apotheek.nl.

Voor de 250 medicijnvideo’s wordt ondertiteling toegevoegd, zodat bezoekers ook zonder geluid de me-

dicijnvideo’s kunnen raadplegen. Naast ondertiteling wordt ook een Engelse vertaling toegevoegd.Via de 

Webapotheker kan de patiënt laagdrempelig een vraag stellen aan een apotheker.

Tevens neemt de KNMP deel aan het door het Ministerie van VWS geïnitieerde Netwerk Patiënteninfor-

matie met daarin partners als het CBG, het NHG en Lareb en de volgende adviesorganisaties: Nivel, Pharos 

en Patiëntenfederatie Nederland. Het Netwerk Patiënteninformatie streeft ernaar om betrouwbare online 

medicijninformatie beter vindbaar en begrijpelijker te maken voor iedereen in Nederland.

Helpdesk  

De GIC Helpdesk is dagelijks bereikbaar voor vragen van leden (6.500 vragen per jaar via telefoon en e-mail) en 

therapeutische advisering op vragen van stakeholders en media.      

      

RESULTATEN  
• Actueel Informatorium Medicamentorum. 

• Bijscholing over het Informatorium Medicamentorum gegeven op de drie universiteiten. 

• Actuele publiekswebsite Apotheek.nl. 

• Medicijnvideo’s verrijkt met Nederlandse en Engelse ondertiteling. 

• Betrouwbare online medicijninformatie beter vindbaar en begrijpelijker gemaakt door deelname  

 aan het Netwerk Patiënteninformatie (NPI) van CBG, Lareb, Pharos, NHG, NPCF, Nivel. 

• Ondersteuning van de leden via de Helpdesk. 

• Rol van openbaar apothekers in multidisciplinaire richtlijnen inbrengen.
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FARMANCO  

De website KNMP Farmanco is dagelijks actueel om in te spelen op de grote behoefte aan actuele informatie 

over geneesmiddelentekorten. Voor 2022 betekent dit concreet dagelijks actuele informatie van alle be-

staande geneesmiddelentekorten en het opnemen van nieuwe tekorten. De website informeert onder meer 

over de reden van niet-beschikbaarheid, de verwachte datum van beschikbaarheid en de oplossing voor het 

tekort.

Apothekers worden ondersteund bij tekorten door inzichten in de effecten van niet-leverbare geneesmidde-

len. Hiertoe worden de rapportages en (spiegel)informatie actueel gehouden om patiënten op te sporen bij 

wiens geneesmiddel door KNMP Farmanco een tekort is gemeld.

Het aantal geneesmiddelentekorten neemt nog steeds toe. Dagelijks zijn apothekers bezig met het oplossen 

van geneesmiddelentekorten of het omgaan met de gevolgen voor patiënten en de administratieve afwik-

keling ervan. De inzet van de KNMP - bijvoorbeeld in de werkgroep geneesmiddelentekorten - is gericht op 

lobby voor beleidswijzigingen die zorgen voor meer waarborgen en minder wisselingen, meer ruimte voor 

maatwerkoplossingen voor patiënten en een eerlijke vergoeding voor de werkzaamheden die gepaard gaan 

met het oplossen van tekorten.

Jaarlijks treedt Farmanco actief naar buiten met de jaarcijfers. De KNMP staat de media gedurende het jaar 

te woord in het geval van nijpende en in het oog springende tekorten.

Ook in 2022 wil de KNMP aan de voorkant van tekorten en in samenwerking met CBG, IGJ, fabrikant en de 

groothandel afspraken maken voor een gezamenlijke interventie.   

Voor 2022 staat het project doorontwikkeling van KNMP Farmanco gepland. Hiermee wordt be-

oogd een efficiëntere werkwijze te creëren voor de dagelijkse actualisatie van KNMP Farmanco en het 

sneller en makkelijker beschikbaar maken van overzichten van geneesmiddeltekorten.   

 

 

 RESULTATEN  

 • Dagelijks actuele informatie over geneesmiddelentekorten via KNMP Farmanco.  

 • Jaarlijks aandacht voor tekorten via de jaarcijfers KNMP Farmanco.  

 • Doorontwikkeling KNMP Farmanco.  

FARMACEUTISCHE KENGETALLEN  

De SFK blijft zorgen voor de dagelijkse verwerking van binnenkomende SFK-bestanden. Bij tijdige aanleve-

ring zijn rapportages vóór opening van de apotheek bijgewerkt met data ‘tot en met gisteren’. Ook data uit 

externe bronnen, zoals bijvoorbeeld Vektis, wordt geautomatiseerd opgehaald, ingelezen en verwerkt. Rap-

portages zijn 99% beschikbaar en de SFK zorgt voor inhoudelijk ondersteuning aan apothekers via telefoon 

DE PRODUCTEN
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of e-mail. Voor zorg-rapportages en de jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren werkt de SFK nauw 

samen met de afdeling FZO&I om de inhoud actueel te houden. De SFK ondersteunt daarnaast de beleidsaf-

delingen en de afdeling communicatie met kengetallen die de boodschap van de KNMP ondersteunen.

Op SFK.nl wordt gebruikgemaakt van een content-management-systeem dat door de ontwikkelaars niet 

meer doorontwikkeld wordt. Ook sluit de opmaak van de website niet meer aan op de nieuwste inzichten. 

Daarbij komt dat ook de huisstijl van SFK-rapportages is veranderd. In 2022 start de SFK met het ontwik-

kelen van een nieuwe openbare website. Omdat interne capaciteit bij SFK én bij ICT schaars is, worden de 

precieze omvang en bijbehorende deliverables van dit project begin 2022 nader bepaald. In 2022 wordt het 

hele jaar vervolg gegeven aan het lopende project waarin de SFK-rapportage omgeving vernieuwd wordt.

De SFK werkt samen met andere afdelingen binnen het KNMP-bureau aan de ondersteuning van de regio-

nalisering van de zorg. Als apothekers dat willen, kunnen zij op regionaal niveau data met elkaar delen, waar-

door diverse regionaal gemaakt afspraken door apothekers zelf te monitoren zijn.

De SFK wil graag data gaan ontvangen van apotheekhoudend huisartsen en instellingsapotheken. Die wens 

bestaat al langer en realisatie is mede afhankelijk van de leveranciers van de systemen die deze doelgroepen 

gebruiken én van de vraag vanuit deze doelgroepen zelf. Voor het organiseren van de vraag werkt SFK nauw 

samen met de KNMP-afdeling FZO&I en andere afdelingen die producten en diensten aanbieden. In begin-

sel bestaat de SFK-ondersteuning uit dezelfde rapportages als die SFK aan bestaande deelnemers biedt.

De SFK wil haar commerciële activiteiten op peil houden en met deze bezetting tenminste de-

zelfde inkomsten genereren als in 2021.        

RESULTATEN  
• Dagelijkse ondersteuning apothekers. 

• SFK FTO-ondersteuning. 

• Ondersteuning van apothekers bij samenwerking in de regio en regionaal gemaakt afspraken. 

• Ondersteuning van apothekers bij het invullen van de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren.
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BIJLAGE KNMP-BUREAU 

Het KNMP-bureau bestaat uit clusters en afdelingen: 

CLUSTER BELEID & ONTWIKKELING 

Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie 
De afdeling Farmaceutische Zorg, Onderzoek & Innovatie heeft als doelstelling het bevorderen en 

bestendigen van de innovatie, de zorg en de wetenschappelijke onderbouwing van de beroepsuitoefening 

van de openbaar apotheker. 

Dit doet zij deels door in de rol van netwerkregisseur beleid te ontwikkelen en belangenbehartiging te 

realiseren. En deels door gericht producten en diensten te ontwikkelen waarmee de openbaar apotheker en 

zijn team worden ondersteund bij hun (toekomstige) zorgverlening in de eerste lijn. Belangrijke beleidsthema’s 

zijn realisatie van het onderzoeksbeleid, de ontwikkeling en implementatie van de Professionele Standaard 

en de innovatie (van zorg) in de apotheek.

Farmacie & Markt 
De afdeling Farmacie & Markt heeft als doelstelling het bevorderen, bestendigen en ontwikkelen 

van de bedrijfsvoering van de openbare apotheek door het ontwikkelen en realiseren van beleid en 

belangenbehartiging. Beleidsthema’s die hieronder vallen zijn bekostiging, informatiebeleid, juridische en 

arbeidszaken. Door de aard van deze thema’s vallen deze niet alleen in de directe invloedssfeer van de KNMP 

of de sector zelf en behartigt de afdeling tussen externe stakeholders een door de sector en marktpartijen 

gedragen koers en standpunten.

Opleidingen 

De afdeling Opleidingen richt zich sinds oktober 2021 puur op de uitvoering van de opleidingen tot openbaar 

apotheker en kaderapotheker. De medewerkers van de opleidingen focussen zich op de didactische kant. 

CLUSTER DIENSTVERLENING 

LNA (Laboratorium der Nederlandse Apothekers)
Het LNA ondersteunt als expertisecentrum apothekers bij alle aspecten rondom productzorg. Een goede 

kennis van het product is voor de apothekers essentieel om goede zorg aan de patiënt te kunnen leveren. 

Ter ondersteuning ontwikkelt en actualiseert het LNA diverse digitale producten. De belangrijkste daarvan 

zijn KNMP Farmanco, het FNA, RiFaS en VTGM parenteralia en oralia. Daarnaast analyseert het LNA 

geneesmiddelen en grondstoffen en beantwoordt het vragen over productzorg via de LNA-helpdesk.

GIC (Geneesmiddel Informatie Centrum)
Het GIC is het expertisecentrum op het gebied van geneesmiddelen en farmacotherapie in Nederland. De 

kerntaak van het GIC is het ontwikkelen, vernieuwen en verstrekken van actuele, praktische en betrouwbare 

geneesmiddelinformatie en geneesmiddeladviezen voor apothekers, andere zorgverleners en patiënten. 

De inhoudsdeskundigen van het GIC werken samen met patiënten, apothekers, artsen, onderzoekers, 

beleidsmakers en partijen in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland. De geneesmiddelinformatie en 

adviezen worden omgezet in onder meer de volgende producten en diensten: de medicatiebewaking van 
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de G-Standaard, het naslagwerk Informatorium Medicamentorum, de GIC-helpdesk voor apothekers en 

patiëntenvoorlichting via de website Apotheek.nl.

SFK (STICHTING FARMACEUTISCHE KENGETALLEN)
De SFK is een stichting die naast de KNMP is opgezet. De SFK verzamelt sinds 1990 gedetailleerde gegevens 

over geneesmiddelgebruik in Nederland. 99% van alle openbare apotheken neemt inmiddels deel aan de 

SFK. Deze apotheken bedienen een populatie van ruim 15 miljoen mensen. Met de verzamelde gegevens 

beschikt de SFK over een duidelijk beeld van de afname aan geneesmiddelen. Grondige validatieprocedures 

waarborgen de hoge kwaliteit en de statistische betrouwbaarheid van de SFK-gegevens. De data waarover 

de SFK beschikt zijn waardevol voor wetenschappelijk onderzoek. Door een samenwerking met een trusted 

third party draagt de SFK bij aan onderzoek voor derden. De SFK-Raad van Toezicht ziet actief toe dat de 

SFK de belangen van haar deelnemers hierbij beschermt. 

Delen van de landelijke database stelt de SFK onder voorwaarden beschikbaar aan de overheid, zoals het 

ministerie van VWS, het CBG en het RIVM.

Z-INDEX 
Z-Index is een werkmaatschappij onder de KNMP-holding. Medewerkers van Z-Index verzamelen, 

controleren, koppelen, verrijken en distribueren gegevens over geneesmiddelen, zelfzorgproducten en 

medische hulpmiddelen. Uit een enorme interne database destilleren zij de databank G-Standaard. Deze 

bestaat uit ruim 90 platte tekstbestanden, die via sleutelrelaties met elkaar in verbinding gebracht kunnen 

worden. Z-Index is dus een leverancier van content, en niet van software.

CLUSTER STAF & DIRECTIE

Bestuurszaken
Sinds oktober 2021 is het Stafbureau omgevormd tot de afdeling Bestuurszaken. Onder de 

verantwoordelijkheid van de manager Bestuurszaken vallen algemene bestuurszaken, governance & 

bestuursstructuur, registers & kwaliteitstoezicht op beroepsopleidingen, informatiebeheer, het bestuurs- 

en directieondersteuning en internationale zaken. 

De afdeling bestuurszaken ondersteunt het KNMP-bestuur, directie en MT in de besluitvormingsprocessen, 

zowel voor, tijdens als na vergaderingen en andere bijeenkomsten. Tevens worden bestuur en directie 

geadviseerd over governance en bestuursstructuur en in het algemeen over de besturing van vereniging en 

bureau. 

Informatiebeheer onderhoudt het verenigingsarchief. 

Het onderdeel registers & kwaliteitstoezicht op de beroepsopleidingen is met het Centraal College, de 

Specialisten Registratie Commissie en de Commissie van Deskundigen betrokken bij het opstellen en 

handhaven van regelgeving en het kwaliteitstoezicht t.b.v. de (her)registratie van ziekenhuisapothekers 

(in opleiding), de (her)registratie van openbaar apothekers (in opleiding), en de erkenning van de 

opleidingsinstellingen.

Vanuit de afdeling Bestuurszaken wordt de samenwerking met academische gremia uitgebreid en worden 

op internationaal niveau contacten onderhouden. Met als doel om de landelijke positie van en het draagvlak 

voor de beroepsgroep en de branche te borgen en uit te bouwen.
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Verenigingscoördinatie 
De districtscoördinatoren hebben een brugfunctie tussen leden, bureau en bestuur. Zij nemen leden mee in 

de beleidsontwikkeling van de KNMP, brengen vragen en signalen van de leden binnen het bureau en geven 

de antwoorden vanuit het bureau terug aan de leden. Het team signaleert in een vroeg stadium wat er speelt 

en leeft onder de leden. De districtscoördinatoren werken ook samen met de regionale stakeholders. Het 

gaat hierbij om het positioneren van de apotheker in het regionale zorgveld (o.a. huisartsenzorggroepen, 

ROAZ, ROC’s). 

De districtscoördinatoren er zijn voor álle leden. Ieder lid kan met alle vragen en opmerkingen bij zijn of haar 

districtscoördinator terecht en kan erop rekenen dat signalen op de juiste plek in het bureau terecht komen 

met als doel om leden zo goed mogelijk te servicen.

Het doel van de afdeling is beleid ontwikkelen en activiteiten organiseren die de samenhang in de vereniging en 

het contact met leden en tussen leden bevorderen. De afdeling omvat de onderstaande aandachtsgebieden: 

• ledencoördinatie; 

• verenigingscoördinatie; 

• doelgroepencoördinatie; 

• regiocoördinatie.

Communicatie & Public Affairs 
De afdeling Communicatie en PA ondersteunt de directie en het bestuur van het KNMP-bureau. 

Communicatieadviseurs houden zich samen met de adviseur Public Affairs bezig met de versterking van de 

positionering van de apothekers en een eenduidige profilering van de KNMP als beroeps- en brancheorganisatie 

van de apothekers. Hun werkzaamheden richten zich op vier pijlers: de interne communicatie voor leden en 

bureau, de externe communicatie, de politiek en de media. Het communicatieteam is (mede)verantwoordelijk 

voor de doorontwikkeling van digitale uitgaven als KNMP.nl en de KNMP-nieuwsbrief. De redactie van PW 

maakt 44 nummers per jaar, verzorgt de nieuwswebsite pw.nl de digitale uitgave apotheekteammagazine. 

Ook het Evenementenbureau en Sales vallen onder Communicatie. De medewerkers faciliteren alle KNMP-

brede events, zowel fysiek als digitaal. 

Finance & Control (F&C) & ICT & Business Innovatie 

Finance & Control (F&C)
De afdeling F&C richt zich primair op het bewaken van de financiële duurzaamheid van KNMP door interne 

beheersingsmaatregelen en te werken aan risicobeheersing om de continuïteit te borgen. Daarnaast 

richt de afdeling zich op het ondersteunen van managers en directie bij het geven van invulling van hun 

resultaatverantwoordelijkheid en efficiency. De afdeling F&C is verantwoordelijk voor: 

•  Leden- & Orderadministratie met als hoofddoel het optimaliseren van de ledenadministratie, factureren 

van contributies en abonnementen en het verwerken van bestellingen. 

•  Financiële administratie die zich bezighoudt met de registratie van financiële gegevens, 

projectenadministratie en het verwerken van declaraties uit de verschillende commissies en het beheer 

van de verzekeringsportefeuille.       

BIJLAGE KNMP-BUREAU 
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•  Planning & Control werkt aan controle op de financiën van KNMP, met rapportages komt interne 

stuurinformatie beschikbaar. Verder worden de liquiditeit van de KNMP-organisatie bewaakt en de 

jaarrekening en begroting opgesteld. 

•  Administratieve organisatie/interne controle vormt de noemer voor het in kaart brengen en optimaliseren 

van processen, procedures en interne controles met als doel mogelijke risico’s in kaart te brengen 

en te minimaliseren. Daarnaast is het streven om het geheel van de administratieve organisatie zo 

efficiënt mogelijk te laten functioneren. Naast interne controle worden de processen, procedures en de 

jaarrekening jaarlijks gecontroleerd door de externe accountant.

ICT & Business Innovatie 
De afdeling Informatie Communicatie Technologie & Business Innovatie (ICT&BI) levert standaard ICT-

diensten, ondersteunt bedrijfsprocessen en realiseert producten en diensten. ICT&BI bestaat uit de teams 

ICT Services, Research & Development en het team Online.

Human Resources & Facilitaire Dienst 

Human Resources (HR) & Facilitaire Dienst (FD) zorgen voor een optimale afstemming op de behoefte 

en wensen van de organisatie. Hierdoor dragen zij als stafafdelingen bij aan de professionaliteit en het 

serviceniveau van de KNMP.

Human Resources (HR) 
De afdeling HR houdt zich primair bezig met het adviseren van het MT, managers en medewerkers ten 

aanzien van alle processen omtrent personele aangelegenheden en organisatieontwikkeling. Daarbij is het 

doel de HR-processen en de organisatie zo in te richten dat iedere medewerker een zo effectief mogelijke 

bijdrage voor de KNMP kan leveren. 

Processen als duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning alsmede het coachen en 

ontwikkelen van medewerkers in lijn met de organisatiedoelstellingen spelen net als het stimuleren van de 

vitaliteit van onze medewerkers een belangrijke rol hierbij. Daarnaast verzorgt HR de maandelijks salaris-

run voor de KNMP en de administratieve afwikkeling van alle afspraken rondom de hierboven genoemde 

processen.

Facilitaire Dienst (FD) 
De afdeling FD levert toegevoegde waarde aan het primaire proces van de organisatie. Klanten en processen 

worden optimaal gefaciliteerd doordat er de processen voortdurend geëvalueerd worden en verbeterd 

waar mogelijk om zo de beste service en de beste producten voor de beste prijs te kunnen blijven leveren. 

Printactiviteiten waaronder bijvoorbeeld patiëntinformatiefolders worden in huis en on demand geprint. Dit 

zorgt voor een efficiëntere afhandeling zonder verspilling.
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