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Quo Vadis? 

“Wat zal de toekomst van de Vlaamse apotheker zijn?”: een vraag die ons allemaal wel eens door het 
hoofd spookt. Vooralsnog moeten we het nog doen zonder glazen bol, maar enige voorspelling valt 
mogelijk te halen uit de kersverse beleidsbrief 2017-2018 van Vlaams Minister Vandeurzen, 
bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 2018  is het laatste volledige jaar van zijn huidige 
regeerperiode, en hij wil nog wat realisaties op zijn palmares schrijven. 

Interessant voor jou? Jazeker! Bevoegdheden en middelen zijn overgeheveld naar Vlaanderen, en 
indien we als apotheker loon naar werken wensen, kunnen we ons best richten op de doelstellingen 
die het beleid voor ogen heeft. Door constructief bij te dragen komt ons beroep positief in de kijker 
en kunnen we middelen vragen. Waarop moet je je dan richten als lokale apotheker of in een 
samenwerkingsverband? 

Voor jou doorworstelden we 106 pagina’s tekst, en hebben we de voornaamste raakvlakken voor de 
apotheker in een behapbare brok trachten samen te vatten. Voor wie de proef op de som wil nemen; 
de volledige beleidsbrief kan je nalezen op https://prod.vlaamsparlement.be/parlementaire-
documenten/parlementaire-initiatieven/1203784 

Strategische en operationele doelstellingen 

De beleidsbrief is ingedeeld in 6 rubrieken, de ene al meer van toepassing voor de apothekers dan de 
andere. In functie daarvan vind je de benodigde hoeveelheid detail en toelichting; doelstelling blijft je 
van de hoofdpunten te informeren. Indien je meer uitleg wenst, wend je dan zeker tot VAN of je 
lokale beroepsvereniging. 

1. Hoofdstuk 1: Laagdrempelige eerstelijnshulp 

Het realiseren, ingebed in de samenleving,  van laagdrempelige eerstelijnshulp om mensen met 
vragen en problemen snel te kunnen helpen. De focus ligt op kansarmoede, vrijwilligers, 
mantelzorgers en dementie. Om de deskundigheid rond dementie bij huisapothekers te verhogen 
wordt de daartoe door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en het Vlaams Apothekers 
Netwerk ontwikkelde handleiding verder verspreid onder de doelgroep. Graag meer informatie over 
dit project? Neem dan zeker contact op met Fien Van Sint Jan 
(fien.vansintjan@vlaamsapothekersnetwerk.be).  

Inzake preventie komt er een nieuwe overkoepelende doelstelling bij:  ‘De Vlaming leeft gezonder 
in 2025’; dat wil zeggen: tegen 2025 leven we gezonder op het vlak van voeding, lichaamsbeweging 
en sedentair gedrag en gebruik van tabak, alcohol en drugs. 
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Bij de implementatie zet men systematisch in op vier types van preventiestrategieën: educatie, 
omgevingsinterventies, regulering en zorg en begeleiding. Partnerorganisaties (lees: ook de 
apothekers) zullen zich hierop moeten organiseren, zowel in hun kerntaken als in hun 
samenwerkingsverbanden. 

Een selectie van concrete initiatieven waarop de apothekers kunnen inspelen: 

• Men verruimt een methodiek rond het efficiënter en effectiever gebruik van psychofarmaca 
in woonzorgcentra naar de ganse sector. In een project rond het gebruik van psychofarmaca 
van de Universiteit Gent in het woonzorgcentrum waren de apothekers betrokken partij. Nu 
dit project wordt uitgerold is VAN een betrokken partner. 

• Per provincie programmeert men de middelen voor preventie m.b.t. suïcide en 
middelenmisbruik (lees: ook bepaalde geneesmiddelen) voor de Centra Geestelijke 
Gezondheidszorg (CGG’s), telkens gecoördineerd door één centrum. 

• Men ondersteunt in de thuis- en residentiele ouderenzorg bij de uitvoering van oa. 
valpreventie; zo ontwikkelde VAN een kwaliteitsbevorderend programma, dat nu 
beschikbaar is op de site van het RIZIV voor de organisatie van een MFO. 

• De Vlaamse Diabetesliga waarmee een meerjarige beheersovereenkomst is gesloten, zet in 
op risicogroepen zoals vrouwen die in de zwangerschap tijdelijk diabetes ontwikkelden (cf. 
‘zoet zwanger’) en burgers met een verhoogd risico die via het toepassen van de 
gezondheidsgids door huisartsen worden opgespoord. Een meer gesystematiseerde aanpak 
hiervoor via de methodiek ‘Halt2Diabetes’ werd uitgetest en o.a. op zijn haalbaarheid 
onderzocht. In 2018 start een bredere uitrol van deze methodiek. VAN maakt deel uit van de 
stuurgroep van dit project. 

• Preventie van baarmoederhals-, borst- en dikke darmkanker. Na de campagne 
#blauweapotheek die recent plaatsvond, zal VAN in samenwerking met IPSA infosessies over 
darmkanker organiseren. 

Hoofdstuk 2: Zorg op maat 

Behandelt verruiming sociale bescherming, persoonsvolgende financiering voor mensen met een 
handicap; actieplan jeugdhulp; acties tegen geweld en misbruik. 

Hoofdstuk 3: Ondersteuning van gezinnen 

Kwaliteitsvolle kinderopvang; “Huizen van het kind”, nieuw kinderbijslagsysteem, adoptie 

Hoofdstuk 4: Investeren op raakvlak hulpverlening en justitie 

Hoofdstuk 5: Stimuleren van kwaliteit van zorg en sociaal ondernemerschap 

Agentschap gegevensdeling krijgt verdere vorm. In dit zogenoemde VASGAZ zetelt VAN in de Raad 
van bestuur. 

Faciliteren van de gegevensdeling op het terrein: De hervorming van de eerste lijn legt de nadruk op 
interdisciplinaire samenwerking binnen een zorgteam rond en met een zorggebruiker. Om deze 
samenwerking te ondersteunen, wordt tegen 2020 een gedeeld digitaal zorg- en ondersteuningsplan 
gerealiseerd. Dit plan zal bestaan uit minstens drie bouwstenen: een journaal, een agenda en 
zorgdoelen. 



 

Daarnaast blijft men de burger en de zorgverlener informeren over het nut van het delen van een 
medicatieschema. In het succesvolle project ‘Merelbeke zit op schema’ hebben de Oost-Vlaamse 
apothekers baanbrekend werk geleverd. Men gaat dit project uitrollen in een aantal steden. Dit als 
opstap naar een verbreding naar heel Vlaanderen. 

De globale doelstelling is dat op termijn elke arts, apotheker of thuisverpleegkundige in Vlaanderen 
autonoom met zijn eigen softwarepakket (dat Vitalink ondersteunt) een gedeeld medicatieschema 
kan opmaken, raadplegen en actualiseren. Dit ligt volledig in lijn met het meerjarenkader, waarin de 
huisapotheker wordt gepromoot. Met het project éénlijn.be investeert men in de ondersteuning van 
de zorgverleners in de eerste lijn voor het gebruik van eGezondheid in hun dagelijkse praktijk. 

Begin 2018 starten ze met het twee jaar durende TransEL (transmurale communicatie in de eerste 
lijn) project, waarbij VAN  in de stuurgroep zit. Dit project bouwt verder op de realisaties van onder 
meer het eWZC programma, het Vitalink-clusterproject en het éénlijn project. 

Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). Het VIKZ heeft als opdracht om 
kwaliteitsindicatoren voor relevante sectoren in Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te ontwikkelen in 
samenspraak met belanghebbenden en rekening houdend met internationale kennis. In deze 
overkoepelende structuur verankert men onder andere het Vlaams Indicatorenproject voor 
Patiënten en Professionals (VIP²) en projecten over kwaliteitsindicatoren in de diverse sectoren 
(ziekenhuizen, GGZ, ouderenzorg en eerstelijn). Intussen is het VIKZ en de feitelijke vereniging éérste 
lijn opgericht. VAN is in beide nauw betrokken. VAN is in samenwerking met APB actief aan de slag 
met het uitwerken van kwaliteitsindicatoren voor de apothekers. 

Hoofdstuk 6; samenwerking als antwoord op toenemende complexe zorgvraag 

Dit behelst een samenwerking tussen agentschappen van meerdere beleidsdomeinen, homogene 
aanpak, inpassing in Europese regelgeving, steunend op wetenschappelijk onderzoek en het 
betrekken van gebruikers. 

Formele overlegfora versterken. Op 13 oktober dit jaar werd het voorontwerp decreet tot oprichting 
van het Overlegcomié WVG door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Hiermee heeft men de 
bedoeling om een structureel overleg te voorzien, waarin ook VAN is betrokken. 

En budgettair? 

In het beleidsplan is er sprake van de huisapotheker, zijn rol in het medicatieschema en het delen 
van data. Inzake preventie, gegevensdeling en kwaliteit zullen we onze meerwaarde verder moeten 
aantonen. 

In de reorganisatie van de eerstelijn die op til staat zullen middelen en bevoegdheden lokaal worden 
voorzien. Het is belangrijk dat we daar als apotheker deel van uitmaken. En inhoudelijk werken rond 
thema’s die staan beschreven in de beleidsnota van de minister. Uiteraard staan we altijd open voor 
overleg hieromtrent! 

Concreet voor mij in de apotheek? 

VAN heeft de voorbije jaren bij de Vlaamse Overheid, minister Vandeurzen, zijn kabinet en het 
agentschap een plaats voor de Vlaamse apotheker veroverd. De weg is soms lang en als lokale 
apotheker krijg je het idee dat er weinig concreet verandert in de apotheek. Nochtans is er achter de 
schermen al heel wat gerealiseerd. De apotheker wordt niet langer vergeten in de gedachtegang van 
de minister en zijn medewerkers. Er is regelmatig overleg met VAN, stilaan worden apothekers 



 

opgenomen in de verschillende commissies. We zijn vertegenwoordigd in de SAR (Strategische 
Advies Raad), VIKZ (Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg) en het VASGAZ ( Vlaams Agentschap voor 
de samenwerking rond gegevensdeling tussen de actoren in de zorg) . Met Vitalink hebben we 
apothekers aan boord: het aantal medicatieschema’s die op Vitalink wordt opgeladen blijft gestadig 
stijgen. VAN ijvert in de verschillende commissies voor een kwaliteitsvol medicatieschema waar de 
#huisapotheker een sleutelrol, dan wel de centrale rol speelt. Heel recent werd een apotheker 
toegewezen als transitiecoach voor de begeleiding van de vorming van de eerstelijnszones. Ons 
uiteindelijk doel is de Vlaamse apotheker te vertegenwoordigen en hem de (h)erkenning en 
vergoeding te geven die hij verdient en dit conform onze missie en visie. 

Dit laatste volle beleidsjaar is een belangrijk jaar, waarin deze huidige Minister wellicht heel wat 
regelgevend kader zal scheppen. Waar nodig en mogelijk zullen we de Vlaamse apotheker 
verankeren. En verder is het al voorbereiden naar de volgende verkiezingen. Jij bent meer dan 
welkom op de 4e VAN TOP die zal doorgaan op 24 februari en waar jij tal van mogelijkheden zal 
hebben om met politici en beleidsmakers te praten en te tafelen.   

 

Vragen of opmerkingen: 

Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) 
0476 777 828 - hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be 

Dirk Vos, voorzitter Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) 

dirk.vos@vlaamsapothekersnetwerk.be 

 

Website:   http://www.vlaamsapothekersnetwerk.be/ 

Volg ons op facebook:  https://www.facebook.com/VlaamsApothekersNetwerk/ 

 
 

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 
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