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Geachte, 

 

 

Heeft u er al bij stil gestaan dat lokale initiatieven in uw stad of gemeente kunnen bijdragen tot toegankelijke, 

kwalitatieve en efficiënte gezondheidszorg? De vorming van eerstelijnszones1, de werking van het OCMW en 

lokale dienstencentra, de organisatie van preventie (onder meer door samenwerking met het Logo2) en de 

organisatie van buurtgerichte zorg zijn daar voorbeelden van. 

 

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is de ideale gelegenheid om na te denken hoe apothekers op 

lokaal niveau hun steentje kunnen bijdragen tot die toegankelijke en kwalitatieve zorg, in het belang van de 

inwoners van uw stad of gemeente. Zo zijn er in bepaalde gemeentes tekorten aan huisartsen terwijl de 

zorgvraag door de demografische vergrijzing blijft stijgen. In samenwerking met andere zorgverstrekkers 

kunnen apothekers hier hun steentje toe bijdragen om efficiënte en kwalitatieve zorg te verlenen. Als koepel 

van apothekers in de Vlaamse gemeenschap heeft het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) al een deel van de 

denkoefening gedaan. 

 

Met deze discussienota wil VAN graag met u en met lokale besturen van gedachten wisselen over de 

mogelijkheden en aandachtspunten voor een lokaal gezondheidsbeleid. Op 24 februari 2018 vond in 

Londerzeel de tweejaarlijkse bijeenkomst van de Vlaamse apothekers plaats, de VAN TOP. U kan interviews, 

filmpjes en sfeerbeelden terugvinden op www.vlaamsapothekersnetwerk.be of op onze facebook-pagina.  

 

 

 

Dirk Vos, voorzitter                        Hilde Deneyer, algemeen directeur 

dirk.vos@vlaamsapothekersnetwerk.be       hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be 

0477 47 71 35       0476 77 78 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone  
2 Logo is de afkorting van Lokaal Gezondheidsoverleg, zie www.vlaamse-logos.be  

http://www.vlaamsapothekersnetwerk.be/
https://www.facebook.com/VlaamsApothekersNetwerk/
http://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone
http://www.vlaamse-logos.be/
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DISCUSSIENOTA  

APOTHEKERS & LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 
 

Apothekers staan niet alleen in voor vlotte toegang tot geneesmiddelen in ieders nabijheid. Bij de aflevering 

van geneesmiddelen en gezondheidsproducten verstrekken ze farmaceutische zorg, stellen ze een 

medicatieschema op, kijken ze na of er geen interacties met andere geneesmiddelen zijn en nog veel meer. Ze 

zijn in uw gemeente of stad het meest toegankelijke en verankerde contactpunt als het op gezondheid 

aankomt. Dagelijks komen er in de bijna 5.000 apotheken in ons land gemiddeld 100 burgers per dag over de 

vloer, goed voor een half miljoen (!) patiëntencontacten per dag. Ook in uw gemeente of stad stappen 

dagelijks heel wat mensen met hun gezondheidsvragen naar hun apotheker.  

 

Uw stad of gemeente kan heel wat initiatieven nemen om mee te helpen aan een kader waarin apothekers hun 

werk zo goed mogelijk kunnen doen. VAN stelt zeven actiepunten voor, waarop het lokale bestuur kan 

inzetten. 

 

 

1. Samenwerking in de eerstelijnszorg 

 

Apothekers zijn zorgverstrekkers. Ze adviseren patiënten over zelfzorgmedicatie en voorgeschreven 

geneesmiddelen. Ze zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij een gezondheidsprobleem, nog voor de huisarts. 

Ze moedigen burgers aan hun huisarts of een andere zorgverstrekker te consulteren als dat nodig is. Ze 

ondersteunen de burgers tijdens hun behandeling voor chronische ziektes door in te zetten op juist, adequaat 

en veilig geneesmiddelengebruik. Kortom, ze zijn een onmisbare schakel in het lokale zorglandschap en 

geïntegreerde zorg.  

 

Concreet:  

Apothekers spelen een onmiskenbare rol in de eerstelijnsgezondheidszorg van uw stad of gemeente. De 

erkenning van de apotheker als ‘verplichte’ zorgpartner bij de vorming van een eerstelijnszone en zorgraad 

is cruciaal. Bij lokale initiatieven rond eerstelijnszorg kan uw gemeente of stad die erkenning faciliteren.  

 

Digitale gegevensdeling, ook in de zorg, is niet meer weg te denken. Sinds 1 oktober zijn apothekers erkend 

als “huisapotheker”. De huisapotheker engageert zich om voor chronische patiënten een juist en geactualiseerd 

7 ACTIEPUNTEN EN CONCRETE VOORSTELLEN VOOR UW LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 

1. Samenwerking in de eerstelijnszorg:  
Eerstelijnszone en zorgraad  
Uw gemeente op schema 

2. De apotheek en zijn fysieke omgeving:  
Toegankelijkheid door een aangepast lokaal parkeerbeleid 

3. Preventie:  
Duurzame initiatieven en samenwerking rond preventie in de zorg 

4. Zorgzame buurt 
De huisapotheker kent de gezondheidsnoden en sociale problematiek van zijn wijk of dorp 

5. Veiligheid 
Overleg met de lokale politiezone en buurtinformatienetwerken (BIN) 

6. Wachtdienst 
www.apotheek.be en 0903/99.000 

7. De apotheker als lokale ondernemer en werkgever 
Lokale initiatieven voor ondernemers en werkgevers zoals “Health in Smart Cities” 
 

Een initiatief van het Vlaams Apothekers Netwerk, in overleg met en gesteund door de Algemene Pharmaceutische Bond. 

http://www.apotheek.be/
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medicatieschema te maken. In overleg en gedeeld met de (huis)arts en het zorgteam. Op deze manier werken 

arts en apotheker samen aan een efficiënt, doelmatig en veilig medicatiegebruik, een belangrijk aandachtspunt 

voor chronische en gepolymediceerde patiënten waarmee veel gezondheidswinst kan gemaakt worden. 

 

Concreet:  

Lokale besturen kunnen juist, efficiënt en veilig medicatiegebruik bevorderen door het gebruik van een 

medicatieschema breed uit te rollen en digitale gegevensdeling in de zorg mee te faciliteren. Uitvoeren van 

het project ‘Gemeente op schema’ is daarvoor een goede start. 

 

 

2. De apotheek en zijn fysieke omgeving 

 

In stedelijke centra liggen apotheken vaak in drukke straten, waar weinig parkeerplaats is. Die is dan nog vaak 

betalend, ook als het bezoek aan de apotheek slechts enkele minuten duurt. Elke burger moet zo vlot en 

gemakkelijk mogelijk naar zijn vertrouwde apotheker kunnen gaan. Ook de toegankelijkheid voor minder 

mobiele personen moet worden gegarandeerd. 

 

Concreet:  

Uw stad of gemeente kan initiatieven nemen voor kosteloze parkeermogelijkheden in de buurt van de apotheek, 

het aantal wegenwerken tot een minimum beperken en zorgen voor een goed onderhoud van de lokale wegen 

en fietspaden. 

 

In het kader van dorpskernherwaardering om de strijd tegen stadsverloedering tegen te gaan, kunnen 

apotheken een rol spelen. Dagelijks komen gemiddeld een honderdtal burgers over de vloer bij de apotheek 

en dat zijn uiteraard potentiële klanten voor andere handelszaken in de buurt. Apotheken trekken commerciële 

activiteiten in hun buurt aan.  

 

Concreet:  

Lokale apotheken zijn zonder twijfel een belangrijke commerciële actor in de buurten van uw stad of gemeente. 

Ze trekken niet alleen eigen klanten aan, maar ook klanten voor de omliggende handelszaken. Het lokale 

parkeerbeleid moet daarmee rekening houden, zodat burgers gemakkelijk in de buurt van een apotheek kunnen 

parkeren. Apothekers zouden ook een parkeerkaart moeten kunnen krijgen. 

 

 

3. Preventie 

 

Voor preventie en promotie van een gezonde levensstijl is er een belangrijke rol weggelegd voor steden en 

gemeenten. Internationale proeftuinen hebben al aangetoond hoe lokale initiatieven rond preventie een 

positieve impact op de volksgezondheid kunnen hebben. Door de laagdrempeligheid en de vele dagelijkse 

contacten kan de apotheker als zorgverstrekker zijn rol hierin opnemen. De vroege herkenning van chronische 

aandoeningen, zoals diabetes, is daar een mooi voorbeeld van. Vooral voor die groep patiënten die een 

consultatie bij een arts niet zien zitten, om welke reden dan ook. Voor hen is de lokale apotheek een 

laagdrempelige toegangspoort tot veilige en betrouwbare gezondheidszorg. Dat toediening van bepaalde 

vaccins door apothekers mogelijk en zinvol is, bewijzen de talloze buitenlandse succesverhalen, waar de 

vaccinatiegraad bij de risicogroepen de hoogte ingaat als apothekers daarbij betrokken worden. 

 

Concreet: 

Gemeentes en steden zetten samen met de lokale apothekers duurzame initiatieven en samenwerking rond 

preventie in de zorg, met de apotheker als volwaardige partner. Denk maar gemeente X op (medicatie)schema, 

dementievriendelijke gemeente, preventieve acties rond de opsporing van darmkanker, et cetera. 
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4. Zorgzame buurt 

 

Lokale apothekers wensen hun rol op te nemen in buurtgerichte zorg en het concept van de zorgzame buurt. 

Als buurtbewoner zorgt de apotheker voor het nodige advies en begeleiding van chronische patiënten. De 

uitrol van de nieuwe functie “huisapotheker” sinds 1 oktober laatstleden is een exponent van die nabije, 

toegankelijke en laagdrempelige zorg. Als buurtbewoner is de apotheker ook vertrouwd met de plaatselijke 

sociale buurtproblemen, heeft hij vaak een persoonlijke relatie met zijn patiënten en kan hij daar als 

zorgverstrekker (pro)actief op inspelen. 

 

Concreet: 

De apotheker kent zijn of haar buurt door en door. Hij houdt de vinger aan de pols en kan perfect inspelen op 

de lokale gezondheidsnoden en sociale problematiek, omdat elke wijk geconfronteerd wordt met specifieke 

problemen die net eigen aan die wijk zijn, bijvoorbeeld drugs- en armoedeproblematiek, eenzaamheid en 

kwetsbare burgers.  

 

 

5. Veiligheid 

 

De veiligheid in de buurt van een apotheek is belangrijk, zowel voor het personeel van de apotheek als voor 

de burgers. En heel zeker tijdens wachtdiensten. Een goede verlichting op straat, extra patrouillerondes door 

lokale politie en specifieke veiligheidsmaatregelen verhogen het veiligheidsgevoel. Smart cities (zie punt 7) 

nemen in hun projecten ook steevast veiligheid mee.  

 

Concreet: 

VAN pleit voor systematisch en regelmatig overleg tussen lokale apothekers en plaatselijke politiezones om 

apothekers zo veel mogelijk te beschermen tegen inbraken, overvallen en gevallen van fysieke en verbale 

agressie, in het bijzonder tijdens de wachtdienst. Zo kan de apotheker als laagdrempelige zorgverstrekker zijn 

rol 24/7 uitoefenen. Apothekers kunnen verder een actieve rol spelen bij de Buurt Informatie Netwerken (BIN). 

 

 

6. Wachtdienst 

 

Tijdens de wachtdienst kunnen burgers 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij een apotheker. Op de website 

van de meeste steden en gemeenten worden de contactgegevens van de lokale zorgverstrekkers, waaronder de 

apotheken, en de toegang tot de verschillende wachtdiensten gepubliceerd. Wachtkringen van apothekers en 

beroepsverenigingen hebben oplossingen uitgewerkt om de informatie over de wachtdienst op een uniforme 

manier ter beschikking te stellen via apotheek.be en een callcenter.  

 

Concreet: 

De communicatiekanalen van steden en gemeenten zouden alle lokale apotheken en die van wacht neutraal 

en objectief moeten vermelden. Voor informatie over de wachtdienst kunnen inwoners van uw gemeente 

terecht op www.apotheek.be of het nationaal oproepnummer 0903/99.000. 

 

 

7. De apotheker als lokale ondernemer en werkgever 

 

De apotheker is niet alleen een zorgverstrekker, maar ook een ondernemer. De lokale apotheker vervult een 

belangrijke economische en maatschappelijke rol in een stad en gemeente en alle initiatieven die de apotheker 

in die rol kunnen ondersteunen, zoals “Gezonde gemeente” of “Smart City” zijn belangrijk. Het netwerk Smart 

Cities Vlaanderen brengt steden en gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen en werkgevers samen om ervoor 

te zorgen innovatie – ook in de zorg – de burgers te goede komt. Health in smart cities zal alleen maar aan 

belang winnen, ook in uw gemeente of stad. Zo zou het in de toekomst perfect mogelijk moeten zijn om 

bijvoorbeeld via signalisatieborden de weg te wijzen naar de dichtstbijzijnde apotheek van wacht.  

 

http://www.apotheek.be/
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Tot slot is de apotheker ook een belangrijke werkgever in uw stad of gemeente. 

 

Concreet: 

Apotheken zijn niet alleen gezondheidscentra, maar ook kmo’s en maken integraal deel uit van de middenstand 

en de lokale handelskernen. Betrek hen in lokale initiatieven voor ondernemers en werkgevers. Apotheken zijn 

een belangrijke partner in de ontwikkeling van Health in Smart Cities. 

 

Concreet: financiële ondersteuning van de organisatie en de samenwerking 

Het VAN vraagt een gelijk speelveld voor alle apothekers, of men binnen een voorziening of ziekenhuis werkt 

dan wel zorg aanbiedt binnen een zelfstandige praktijk. Want een eigen praktijk of samenwerkingsverband uit 

de grond stampen is voor vele apothekers, omwille van onder meer financiële redenen, moeilijker geworden. 

Daarom moet de mogelijkheid onderzocht worden om de ondersteuning - naar analogie met deze van het 

huidige impulsfonds - op te starten voor alle apothekers op de eerste lijn. 

Vlaanderen voorziet momenteel in ondersteuningsmogelijkheden via het Impulsfonds (Impulseo) voor de 

vestiging van nieuwe huisartsenpraktijken via een renteloze lening of premies o.a. voor de aanwerving van 

praktijk -of onthaalmedewerkers. Over de periode 2015 tot 2017 deden in totaal 463 huisartsen beroep op 

een premie en werden er 302 renteloze leningen toegekend. Het aantal premies voor artsen is in 2017 meer 

dan verdubbeld ten opzichte van 2015. Het VAN is vragende partij om deze ondersteuning ook uit te breiden 

naar andere zorgverstrekkers uit de eerste lijn, waaronder ook de apothekers. 

 

 

Dirk Vos, voorzitter                        Hilde Deneyer, algemeen directeur 

dirk.vos@vlaamsapothekersnetwerk.be       hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be 

0477 47 71 35       0476 77 78 28 

 

 

VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor 
de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen en Brussel. VAN is een 
samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap en brengt hun standpunten samen. VAN 
omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid en bevordert de 
ontwikkeling van Farmaceutische Zorg, preventie- en gezondheidsprojecten. VAN ondersteunt de Vlaamse apotheker in zijn 
dagdagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker. VAN benut hiervoor de complementariteit die heerst 
binnen de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Voor meer informatie zie: www.vlaamsapothekersnetwerk.be 

http://www.vlaamsapothekersnetwerk.be/

