
Graag meeschrijven aan het Vlaamse zorglandschap van morgen? Bekijk dan zeker de 
oproep voor de vorming van eerstelijnszones in het kader van de reorganisatie van de 
eerstelijnszorg in Vlaanderen:  
https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone 

 
+ “Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn” 
 

“Het wordt anders”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin tijdens de 

conferentie eerstelijnszorg op 16 februari. 

+ Wat wordt er dan anders? En wat betekent dit voor de apotheker?  

Men vertrekt van een conceptueel kader voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg, die tevens ook dienst doet bij 

de uitwerking van de gelijknamige pilootprojecten. Dit “cirkelmodel” vertrekt van de persoon met een zorgnood. 

Neem nu het voorbeeld van Rosa, 74 jaar, alleenstaand en licht dementerend. Rosa staat/zit/ligt letterlijk centraal. 

Zij kan beroep doen op een ergotherapeut en/of een kinesitherapeut, want elke dag een flinke wandeling doet haar 

deugd. Rosa heeft een vriendelijke verpleegster die aan de hand van een geüpdatet medicatieschema ervoor kan 

zorgen dat Rosa haar pilletjes juist inneemt. De huisapotheker van Rosa komt wekelijks een langs om dit 

medicatieschema met Rosa te overlopen. Indien er toch problemen zijn, belt haar huisapotheker even met haar 

huisarts. De mensen van het OCMW zorgen ervoor dat de was en de plas en de boodschappen van Rosa netjes 

gebeuren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders hoor ik je denken? Ik doe dit al! Juist, ja! De Vlaamse overheid wil met deze boodschap benadrukken dat zij de 

zorgverleners meer wil ondersteunen om op deze manier structureel met elkaar te werken om een kwaliteitsvolle zorg 

te garanderen met als randvoorwaarde de “fameuze” Quadriple Aim: 

1. Verbeteren van zorg zoals die door Rosa wordt ervaren 
2. Verbeteren van de gezondheidstoestand en het welbevinden voor Rosa en andere patiënten met bijzondere 

aandacht voor toegankelijkheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod  
3. Meer gezondheidswaarde realiseren voor Rosa met dezelfde of minder middelen 
4. Ervoor zorgen dat de huisapotheker en de andere professionelen van het zorgteam van Rosa hun werk op 

een goede en duurzame manier kunnen doen 
 

Deze laatste is wellicht voor ons, apothekers, het meest belangrijk. We moeten samen met de overheid erover waken 

dat we ons werk elke dag opnieuw goed kunnen doen, in de best mogelijke omstandigheden. De “happy professional”, 

weet je wel… 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ De veranderingen 

Men vertrekt van persoonlijke zorgdoelen van een patiënt, van ons Rosa dus. Haar autonomie moet zo lang mogelijk 

worden ondersteund. Informatie en kennis van gezondheidsvaardigheden verwerven, alsook voldoende 

selfmanagement skills ontwikkelen en behouden, is dus zeer belangrijk voor Rosa. Zo lang dit mogelijk is tenminste.  

De buurvrouw (Els, 32 jaar en mama van 2 kinderen) van Rosa springt af en toe eens binnen om te kijken hoe het met 

Rosa gaat en soms gaat Els naar de apotheek voor Rosa. Vrijwilligers en mantelzorgers zullen in een sterk vergrijzend 

Vlaanderen een zeer belangrijke rol spelen. Het Vlaamse beleid wil hier ook op inzetten.  

Verder erkent Jo Vandeurzen het belang van de professionele zorgaanbieders: zij vormen de basispijlers van de eerste 

lijn. Jo Vandeurzen benadrukt hier tevens het belang van de “missing link” bij de Quadriple Aim : “de jobtevredenheid 

van zorgverleners,  o.a. apothekers, is cruciaal voor een duurzame zorg”. Een performant preventiebeleid kadert in 

een sterk Vlaams gezondheidsbeleid. Denk bv aan de week van de valpreventie. Dankzij een interessant MFO over 

medicatie en valpreventie, kunnen we Rosa beter helpen.  Het is duidelijk, de complexer wordende zorg van ons Rosa 

vereist de inbreng van zorg vanuit verschillende disciplines. Een goed werkend zorgteam rond Rosa is geen overbodige 

luxe. Wel is het zo dat Rosa altijd de keuzevrijheid moet hebben om háár zorgverstrekkers te kiezen. De Vlaamse 

overheid wil samenwerkingsverbanden stimuleren. Er is immers evidentie dat interdisciplinaire samenwerking leidt 

tot betere zorg. Onder welke vorm is nog niet duidelijk. Hoe deze coördinatie van het zorgteam wordt aangepakt, 

wanneer er eventueel een casemanager zal worden aangesteld, en wie dat dit dan mag/moet zijn, zal nog verder 

worden afgetoetst, ook in samenspraak met onze sector. 

Tenslotte, bij de reorganisatie van het eerstelijnslandschap wordt uitgegaan van het principe dat de ondersteuning 

van de zorgaanbieders, wij dus ook, zo dicht mogelijk bij Rosa wordt gesitueerd. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zogenaamde eerstelijnszone (vroeger ook wel zorgregio genoemd) zal worden aangestuurd door een zorgraad. In 

deze zorgraad zetelen vertegenwoordigers van verschillende zorgdisciplines, van OCMW tot zorgverstrekker. Men 

stelt dat het bij voorkeur een lokale huisarts is, die het voorzitterschap opneemt.  Echter, niets sluit uit dat dit ook 

door iemand anders wordt opgenomen, bijvoorbeeld de apotheker. De huidige SEL’s, GDT’s en LMN’s zullen opgaan 

in deze eerstelijnszones en beslaat een populatie van 75.000 à 125.000 inwoners.  De uitdaging voor de apothekers 

bestaat er in om een vertegenwoordiging te hebben in deze zorgraad. Maar, geen paniek, men voorziet een 

transitieperiode tot 2021.  

De regionale zorgzones omschrijft een gebied van om en bij de 400.000 inwoners. Bedoeling is om de LOGO’s, 

palliatieve netwerken, expertisecentra dementie, ... te laten migreren naar één rechtspersoon. Ten slotte werd het 

voorstel geformuleerd om een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn op te richten. Het Vlaams expertisepunt 

Mantelzorg, alsook het project eenlijn.be, zullen structureel in dit instituut worden verankerd. 

+ De randvoorwaarden 

Deze veranderingen zullen tijd en energie vragen, en houden een aantal randvoorwaarden in. Basisopleiding en 

permanente vorming, financiering van de eerste lijn, een instroom van voldoende mankracht in de zorgsector, 

ondersteuning van praktijkvormen. Meerdere modellen van samenwerking tussen zorgaanbieders blijven mogelijk. 

Innovatieve samenwerkingsvormen moeten worden ondersteund.  

Vitalink blijft het digitaal platform waar de zorgaanbieders interdisciplinair kunnen werken en gegevens kunnen delen. 

Een nieuw agentschap gegevensdeling is opgericht en VAN zetelt namens de Vlaamse apothekers  in de raad van 

bestuur. De oprichting van een Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg zal de denktank en de gegevensbank worden 

in verband met kwaliteitsindicatoren. In een volgende nieuwsbrief zoemen we meer in op dit thema. In de schoot van 

APB, de federale beroepsvereniging is een werkgroep aan de slag gegaan om werk te maken van kwaliteitsindicatoren 

in de apotheek. Zal het anders worden? Ja! Mits tijd en veel goede moed van elkeen van de betrokken zorgactoren. 

Het Vlaams Apothekers Netwerk volgt deze “nieuwe” werf alvast op. 

+ Het wordt anders, mede dank zij jou 

Het zomert al lang, en het najaar dient zich “warm” aan. We gaan voluit voor het #huisapothekerschap. Er wordt 

naarstig gewerkt aan de uitvoering van de akkoorden in het meerjarenkader wat betreft spreidingswet. 20 

pilootprojecten geïntegreerde chronische zorg wachten om goedgekeurd te worden. Het aanbod aan MFO pakketten 

groeit met de dag.  En Jo Vandeurzen doet er een lap bovenop met bovengenoemde herstructurering van de eerste 

lijn. 

Jij, beste collega, bent de spil van dit alles. Jij en jouw patiënten. Vragen? Bel of mail naar het Vlaams 

ApothekersNetwerk. Bel of mail naar jouw lokale beroepsvereniging. En in tussentijd wensen we jullie vele zomerse 

terrassen, aangename gesprekken, tijd voor zuurstof in verre oorden of thuis in jouw tuin. Kortom, een geweldige 

zomer gewenst! 



Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams ApothekersNetwerk (VAN) 

0476 777 828 - hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be 
 

 

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. 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 

Hoe kantelt de Vlaamse apotheker zich in dit verhaal? 

De toekomst van de officina-apotheker ontwikkelt zich rond 3 assen, nl. 1) Farmaceutische zorg, 2) Oriëntatie van 

patiënten en 3) Preventie. Als laagdrempelige en hoogopgeleide zorgverstrekker kan de huisapotheker een 

belangrijke toegevoegde waarde bieden aan de volksgezondheid en de levenskwaliteit van zijn of haar patiënten. 

Toegankelijke en kwalitatieve (farmaceutische) zorg is mogelijk mits een duurzaam (economisch) model voor patiënt, 

ziekteverzekering en apotheker. Een duurzame ondernemerszin is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. 

Wie regelmatig geneesmiddelen gebruikt, heeft het ongetwijfeld over ‘mijn apotheker’. De apotheek waar we 

gewoonlijk naartoe gaan, die in de buurt is of op de weg naar het werk. De huisapotheker is die officina-apotheker die 

chronische patiënten kiezen voor de begeleiding bij en de opvolging van hun geneesmiddelengebruik.   

De huisapotheker is een belangrijk en laagdrempelig aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen voor burgers met een 

zorgnood en patiënten. Advies vragen aan een apotheker kan immers op elk moment en zonder afspraak.  

De voor het publiek geopende officina doet dienst als een oriëntatiecentrum. Als het nodig is, verwijst je huisapotheker 

je door naar de juiste hulp en zorg. Wat betreft vroegdetectie van chronische ziekten (zoals diabetes, hypertensie, 

dementie, …) kan de (huis)apotheker zijn steentje bijdragen. Zo kan hij patiënten begeleiden bij zelftests en deelnemen 

aan screeningprogramma’s, zoals Taking Care. Het is geen exclusieve opdracht voor de apotheker, maar zijn nabijheid, 

frequente contacten en opleidingsniveau vormen een opportuniteit, zeker voor mensen die geen of onregelmatig 

beroep doen op medische zorg. 

De huisapotheker maakt deel uit van het zorgteam rond chronisch zieke patiënten. Samen met artsen, 

verpleegkundigen en andere zorgverleners, heeft de apotheker de taak patiënten te motiveren en te ondersteunen om 

zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid. Dat is belangrijk, want voor therapietrouw is het nodig dat 

mensen zelf inzicht hebben in hun behandeling en begrijpen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is. In een nieuwe 

aanpak van de zorg voor chronisch zieken omringen de zorgverleners een patiënt door als team samen te werken, de 

patiënt te ondersteunen en samen een eenduidige boodschap te brengen over zijn of haar gezondheid. De 

huisapotheker is het aanspreekpunt voor geneesmiddelen in dat zorgteam en staat in voor gegevensdeling door middel 

van het Vitalink medicatieschema. 

Net omdat het even belangrijk is dat gezonde mensen gezond blijven als dat zieke mensen genezen, zetten apothekers 

zich dagelijks in voor preventie. De apotheker is goed geplaatst voor het bevorderen van rookstop, gezonde voeding, 

lichaamsbeweging, zonnebescherming, vaccinatie, … Dat kan door actief deel te nemen aan publieke 

gezondheidscampagnes, zoals de campagne voor griep- en pneumokkenvaccinatie en door gericht te sensibiliseren.  

Deze evolutie kadert uiteraard in het uit te bouwen Vlaamse kwaliteitsbeleid in de zorg. 

In Vlaanderen en Brussel biedt dit kanaal zowaar 2.707 apotheken voor een totale bevolking van 7.652.527 inwoners.  

mailto:hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be
http://www.vlaamsapothekersnetwerk.be/

