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SAMEN STERK 
Rapport van een bezoek aan 11 Vlaams-Brabantse eerstelijnszones 

 

 

 

De ‘Samen Sterk’-avonden 
Tijdens het voorjaar van 2019 bezocht BAF elke week een andere regio in Vlaams-Brabant. Het doel? 

Apothekers uit eenzelfde eerstelijnszone bij elkaar brengen om samen in dialoog te gaan over drie 

belangrijke thema’s: de eerstelijnszorg in hun regio, de huisapotheker en de toekomst van het beroep.  

In het totaal werden er elf avonden georganiseerd, één per eerstelijnszone. Er namen zo’n 129 

apothekers deel; hiermee werd ongeveer één derde van de 438 apotheken in Vlaams-Brabant bereikt. 

Tijdens en na de ‘Samen Sterk’-avonden vroegen we aan onze leden om een bevraging in te vullen over 

deze drie thema’s. 146 apothekers vulden deze bevraging in.  

Hieronder worden de cijfers over ‘Huisapotheker’ in de BAF-regio1 weergegeven, gepresenteerd zoals 

op de ‘Samen Sterk’-avonden zelf. Daarna worden de resultaten van de bevraging voorgesteld. 

Huisapotheker in de BAF-regio 
Vlaams-Brabant telt 1.130.000 inwoners. Van hen komen er 70.027 in aanmerking voor 

‘Huisapotheker’, een gemiddelde van 301 patiënten per apotheek.2  

In de BAF-regio werden er in de periode 2017-2018 in het totaal 28.886 CNKi’s van Huisapotheker 

geregistreerd, een gemiddelde van 124 per apotheek. Dit cijfer is vergelijkbaar met het Belgisch 

gemiddelde van 127 CNKi’s per apotheek. De mediaan van het aantal CNKi’s per apotheek in de BAF-

regio ligt op 62. 

Op onderstaande afbeelding wordt het totale aantal CNKi’s per eerstelijnszone, alsook het gemiddeld 

aantal per apotheek per eerstelijnszone in de BAF-regio weergegeven. 

 

  

 
1 De BAF-regio is het totaal van alle Vlaams-Brabantse apotheken die bij BAF tarifeerden in 2018 
2 Cijfers via APB 

Totaal aantal CNKi’s per eerstelijnszone Gemiddeld aantal CNKi’s per apotheek per eerstelijnszone 
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De bevraging 
Apothekers uit Vlaams-Brabant werden tijdens en na de ‘Samen Sterk’-avonden bevraagd over drie 

grote thema’s: de eerstelijnszone, de huisapotheker en de toekomst van de (eigen) apotheek.  

In het totaal vulden 129 apothekers de bevraging in op de avond zelf. 17 apothekers die niet aanwezig 

waren, vulden de bevraging achteraf in (zie bespreking). 

De bevraging bestond uit 8 meerkeuzevragen waarbij de respondenten telkens konden kiezen uit een 

aantal keuzemogelijkheden. Bij vraag 4 konden meerdere keuzemogelijkheden aangeklikt worden. 

Enkel vraag 5 was een open vraag. 

De resultaten worden hier weergegeven per thema. 

 

1) De eerstelijnszone3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Deze twee vragen werden door een technisch probleem slechts afgenomen bij 139 van de 146 respondenten 

Vraag 1: Ken jij de apothekers uit jouw eerstelijnszone? Vraag 2: Ben je bereid om samen te komen met de 

apothekers uit jouw eerstelijnszone? 



 

3 
 

 

 

2) De huisapotheker 
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4 Antwoorden bij optie ‘Anders’ waren: “Ik ben stagiaire”, “ik ben ziekenhuisapotheker” of “huisapotheker werkt nog niet in ons 
softwareprogramma”. 
5 Antwoorden bij optie ‘Anders’ waren: “Andere e-health toepassingen” en “In het begin veel opstarters, nu niet meer” 

Vraag 3: Hoe voel jij je in je rol als huisapotheker? 

Vraag 4: Welke problemen ondervind jij bij het huisapothekerschap? 
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3) De toekomst 

 

 

 

 

 

 

Vraag 6: Hoe zie jij de toekomst van de eigen 

apotheek? 

Vraag 7: Hoe zie jij de toekomst van de zelfstandige 

apotheker? 

Vraag 5: Wat heb jij nodig om je rol als huisapotheker optimaal te kunnen uitvoeren? 
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4) Bespreking 

 

Er werden geen grote regionale verschillen vastgesteld tussen de verschillende eerstelijnszones. De 

antwoorden op de vragen waren in elke regio vrij vergelijkbaar. 

Er werden wel opvallende verschillen vastgesteld tussen aanwezige en niet-aanwezige respondenten 

bij de vragen 2, 6 en 8. Niet-aanwezige respondenten zijn minder bereid samen te komen met de 

collega’s uit de eerstelijnszone, zien de toekomst van de eigen apotheek negatiever en hebben minder 

het gevoel iets aan de toekomst te kunnen veranderen. De resultaten worden hieronder weergegeven. 

Vraag 2: Ben je bereid om samen te komen met de apothekers uit jouw eerstelijnszone? 

 
6 Antwoorden bij optie ‘Anders’ waren: “De regering” of een blanco antwoord 

Vraag 8: Heb je het gevoel dat je iets kan veranderen aan de toekomst van jouw apotheek? 
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Vraag 6: Hoe zie jij de toekomst van de eigen apotheek? 

 

 

 

Vraag 8: Heb je het gevoel dat je iets kan veranderen aan de toekomst van jouw apotheek? 
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Acties na afloop van de ‘Samen Sterk’-avonden 
 

De ‘Samen Sterk’-avonden zijn afgelopen, het vervolgtraject is volop aan de gang. Elke eerstelijnszone 

ontving aan het einde van de avond een cheque van € 750. Het doel van dit zogenaamde 

‘regiobudget’? Apothekers uit eenzelfde regio de mogelijkheid bieden om de lokale ‘apothekerskring’ 

nieuw leven in te blazen.  

Het regiobudget kan helpen om apothekers uit eenzelfde regio samen te brengen om lokale afspraken 

te maken over samenwerking, samen een opleidingsavond te organiseren, of simpelweg om elkaar 

op een leuke manier beter te leren kennen. 

Heel wat Vlaams-Brabantse apothekers staken alvast de handen uit de mouwen om een bijeenkomst 

te organiseren met behulp van het door BAF voorziene budget. Op de kaart hieronder zie je alvast 

welke initiatieven apothekers in welke eerstelijszones genomen hebben: 

 

 

Daarbovenop zijn er in 7 verschillende eerstelijnszones al initiatieven genomen door lokale apothekers 

om samenwerkingsverbanden tussen collega’s te initiëren of om concrete acties te ondernemen met 

het oog op de toekomst. Zo bracht apothekeres E.G. met hulp van BAF de apothekers uit haar buurt 

samen om te brainstormen over lokale samenwerkingsmogelijkheden en om een actieplan op te 

stellen over de toekomst van haar regio. 
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What’s next? 
Uiteraard zit ook BAF de komende maanden niet stil. De ‘Samen Sterk’-avonden waren een schat aan informatie over de lokale noden, problemen en wensen 

van de zelfstandige apotheker in Vlaams-Brabant. BAF gaat hiermee nu aan de slag! Hoe precies? Dat zie je in het overzicht hieronder. 
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Contacteer ons 
Zit je nog met vragen over de ‘Samen Sterk’-avonden? Ben je bezorgd over de toekomst van jouw 

apotheek? Wil je graag een bijeenkomst voor apothekers organiseren in jouw regio? Of heb je 

misschien nood aan hulp of ondersteuning bij juridische of economische kwesties? 

BAF staat je te woord en helpt je graag verder. Contacteer ons via info@baf.be of 016 23 88 19 

Raadpleeg ook onze andere communicatiekanalen: 

baf.be 

@BrabantsApothekersForum 

@baf_tweets 

brabantsapothekersforum 

 

mailto:info@baf.be
https://baf.be/
https://www.facebook.com/BrabantsApothekersForum/?ref=bookmarks
https://twitter.com/baf_tweets
https://www.instagram.com/brabantsapothekersforum/?hl=nl

