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“Lokale verankering van de apothekers is belangrijk voor een duurzame,  

buurtgerichte zorg met focus op preventie en farmaceutische zorg. 

Met één stem naar de Vlaamse Overheid.” 
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Leuven, 19 september 2019. Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België 

(OPHACO) hebben een samenwerkingsverband ondertekend. Door op regelmatige basis te overleggen en hun standpunten over 

het beleid op mekaar af te stemmen, willen beide beroepsverenigingen in de toekomst op een constructieve manier meewerken 

aan de uitbouw van de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg in Vlaanderen. 

VAN vertegenwoordigt als netwerk de Vlaamse zelfstandige officina-apothekers.  OPHACO is de spreekbuis van de coöperatieve 

apotheeksector. Beide beroepsverenigingen hebben dus een voldoende grote achterban om de stem van de apotheker te laten 

horen in het zorgdebat in Vlaanderen. Toch vinden OPHACO en VAN het opportuun om op geregelde tijdstippen rond de tafel 

te zitten om te overleggen over de evolutie van het beroep van apotheker in het Vlaamse zorglandschap. 

De voorbije twee Vlaamse legislaturen heeft de overheid, en in het bijzonder de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, 

het zorglandschap grondig bekeken en hertekend, en nieuwe zorginitiatieven op poten gezet. Het meest recente voorbeeld is de 

uitrol van de eerstelijnszones in Vlaanderen, waar vertegenwoordigers van zorgverstrekkers op lokaal niveau kunnen meewerken 

aan het lokale gezondheidsbeleid.  

Het is de ambitie van VAN en OPHACO om te wegen op het beleid. Een vertegenwoordiging van apothekers in zorgraden heeft 

een impact op het lokale zorgbeleid. Zelfstandige en coöperatieve apothekers spreken best met één stem. “We zijn ervan 

overtuigd dat we op deze manier de sector op een constructieve manier in beeld brengen en kiezen ervoor om éénduidig te 

spreken met andere zorgverstrekkers en partners van de eerste lijn.” Aldus Marcel Hermans, voorzitter van OPHACO. 

Een sterke vertegenwoordiging van de sector in tal van beleidsorganen zoals VIVEL, VIKZ, Vlaamse Raad dringt zich op.  

Patiënt kiest voor zijn of haar #huisapotheker 

Dirk Vos, voorzitter van VAN : “Bij onderhandelingen op Vlaams politiek niveau en bij de diverse zorgorganisaties, is VAN reeds 

jaren de bevoorrechte gesprekspartner namens de zelfstandige apothekers. We merken echter een uitgesproken  nood bij de 

politieke beleidsmakers naar éénduidigheid. Daar willen we in overleg met OPHACO werk van maken. De positionering van de 

huisapotheker naar patiënt en beleid is krachtiger wanneer de sector met één stem praat. “Een duurzame rol voor de apotheker 

inzake preventie en organisatie van de thuiszorg is absoluut noodzakelijk” volgens Hermans.   

Samenwerking in belang van de apotheeksector, én van de patiënt 

Door de reorganisatie van het Vlaamse gezondheidsbeleid gaan de komende jaren nog meer initiatieven op lokaal, zelfs wijkniveau 

het daglicht zien. In plaats van een eigen koers te varen, is OPHACO net als VAN ervan overtuigd dat er op verschillende punten 

heel wat overeenkomsten zijn, zowel qua inhoud als qua aanpak, in het belang van de Vlaamse apotheeksector, en in fine in het 

belang van de patiënt. De samenwerking betekent niet dat VAN en OPHACO het eens zullen zijn op alle vlakken. Systematisch 

overleg kan de samenwerking op lange termijn bestendigen. 

Contactpersonen - en gegevens: 

Voor VAN: Hilde Deneyer, hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be, 0476/77.78.28 

Voor OPHACO: Paul Perdieus, p.perdieus@ophaco.org, 0479/51.14.85 
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Over het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN): 

VAN is het representatieve netwerk van de Vlaamse officina-apotheker en fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de 

zelfstandige officina-apotheker bij de Vlaamse overheid en alle organisaties en instellingen die in Vlaanderen bij gezondheids- en 

welzijnszorg zijn betrokken. VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse Gemeenschap en 

brengt alle standpunten samen. VAN omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve en constructieve partner 

binnen een Vlaams gezondheidsbeleid waar de patiënt centraal staat en bevordert de ontwikkeling van farmaceutische zorg, 

preventie en gezondheidsprojecten. VAN ondersteunt de zelfstandige Vlaamse apotheker in zijn of haar dagdagelijkse praktijk 

en ontwikkelt en valoriseert op een continue basis het beroep van apotheker. 

België telt ongeveer 4200 zelfstandige apotheken, waarvan ruim 2600 in Vlaanderen en Brussel. 

Website: www.vlaamsapothekersnetwerk.be    

Over de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO): 

De Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO) is een beroepsvereniging van twaalf leden - erkende 

coöperatieve vennootschappen - die samen ruim 600 apotheken vertegenwoordigen. 223 daarvan zijn gelegen in Vlaanderen. 

De leden onderschrijven de waarden en principes van coöperatieve vennootschappen en staan voor een sociaal verantwoord 

ondernemerschap, gestoeld op solidariteit en universele waarden. Dit houdt in het ontwikkelen van een duurzame relatie met 

de patiënten-coöperatoren waarbij de dienstverlening aan de patiënt centraal staat.  

Website: www.ophaco.org  
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