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MEERJARENKADER VOOR DE PATIËNT MET DE OFFICINAAPOTHEKERS
De apotheker en integrale zorg voor chronische zieken

BRUSSEL, 15/03/2017. Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de
Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België
(OPHACO) hebben vandaag een meerjarenkader ondertekend over de rol van de officina-apotheker
in de zorg voor de patiënt. De voorbije maanden werkten de minister, APB en Ophaco aan een
nieuwe ambitieuze toekomstvisie om de kwaliteit en de toegankelijkheid van farmaceutische zorg
voor de patiënt te verbeteren.
Enkele belangrijke punten van dit meerjarenkader:
1. Met de introductie van het begrip “huisapotheker” wordt vooruit gekeken naar de taak die
de apotheker kan opnemen in het interdisciplinaire zorgteam van zijn of haar chronische
patiënten: (voortgezette) farmaceutische zorg, oriëntatie, preventie en heel concreet: het up
to date houden van het medicatieschema van de patiënt. De digitale ontwikkelingen
(ehealth, de “app -otheek”, …) zullen hierbij onmisbare tools zijn. Hoewel België al over een
zeer dicht apothekennetwerk beschikt, zullen investeringen in e-zorgverlening bijdragen om
de apotheek dichter bij de chronische patiënten te brengen.
2. De nieuwe zorgtaken voor de apotheker zullen in de nieuwe wet op de
gezondheidszorgberoepen verankerd worden. Naast de beschikbaarheid van kwaliteitsvolle,
veilige en betrouwbare geneesmiddelen en gezondheidsproducten en vanzelfsprekend
(voortgezette) farmaceutische zorg, zullen gezonde leefgewoonten bijbrengen,
risicopatiënten opsporen, begeleiden en doorverwijzen, deel uitmaken van het
competentieprofiel van de apotheker.
3. Een belangrijke aspect betreft de magistrale bereidingen. Enerzijds zal er worden ingezet op
een autocontroleprogramma waarbij apothekers ondersteund worden bij het toepassen van
de meest aangewezen bereidingsprotocollen en ook feedback krijgen over het eindresultaat.
Anderzijds wordt ook ingezet op de mogelijkheid om magistrale bereidingen uit te besteden
aan gespecialiseerde apotheken. Dit is een logisch gevolg van de enorme daling in het aantal
bereidingen gedurende de voorbije decennia. De gespecialiseerde apotheken zullen garant
staan voor een onberispelijke kwaliteit. Dankzij een goede logistieke organisatie zal dit voor
de patiënt transparant verlopen.
4. Met betrekking tot de spreiding van apotheken moeten een aantal maatregelen uitmonden
in een vereenvoudiging en dus versnelling van de procedure voor overplaatsing van
apotheken. Daarnaast moet het nieuwe systeem van overplaatsing na fusie enerzijds
bijdragen tot het geleidelijk reduceren van het aantal apotheken en anderzijds een dynamiek
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mogelijk maken om de ligging van apotheken beter af te stemmen op de plaatselijke noden
van de bevolking.
5. Het sluitstuk van dit meerjarenkader betreft het budgettair luik: heel deze ingrijpende
hervorming moet gerealiseerd zonder nieuwe middelen, en dit zelfs na de besparingsronde
van 2016. Dit is een grote uitdaging voor de sector, die we als vereniging van coöperatieve
apotheken graag aangaan. Focus op zorg is inderdaad de beste garantie voor de apotheek
van morgen.
Marcel Hermans
Voorzitter

OPHACO - VERENIGING DER COOPERATIEVE APOTHEKEN VAN BELGIE- is een erkende Beroepsvereniging die 607
coöperatieve apotheken omvat (verdeeld over 13 juridische entiteiten), 8 groothandelaar-verdelers en 8 tariferingdiensten.
De aangesloten coöperatieve Apotheken vertegenwoordigen 12% van de voor het publiek opengestelde apotheken. Deze
apotheken realiseren een zakencijfer van ongeveer 1000 miljoen euro en voorzien in de noden, geneesmiddelen, medische
hulpmiddelen, medische voeding en andere gezondheidsproducten van 2,2 miljoen personen.
Op het vlak van tewerkstelling, worden 3.500 personen rechtstreeks of onrechtstreeks via OPHACO tewerkgesteld waarvan
om en bij 1150 apothekers.
OPHACO is als erkende beroepsvereniging aanwezig in Raden, Commissies, Technische Comités op het vlak van
Volksgezondheid, Economie, Tewerkstelling en Arbeid en Sociale Zaken.

Op internationaal vlak, is OPHACO lid van l'Alliance coopérative internationale (ACI) en International Health Co-operative
Organization (IHCO). Bovendien is OPHACO lid van de Europese Unie van de Sociale Apotheken (EUSA), waarvan de leden coöperatieven - ziekenfondsen -lokale publieke initiatieven -de Principes en Waarden van de Sociale Economie
onderschrijven.

