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Inleiding 
De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) is in 1995 opgericht als reactie op de destijds door de 
beroepsgroep ingestelde privaatrechtelijke registratiefase tot openbaar apotheker. Inmiddels heeft 
de VJA haar scope verbreed. De vereniging behartigt de belangen van haar leden in de breedste zin 
van het woord. Het verbinden van jonge apothekers is één van de voornaamste pijlers. Daarnaast zet 
de VJA zich in voor beroepsbelangen, zoals de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en de 
totstandkoming en het onderhoud van de huidige cao voor apothekers in dienstverband. De 
vereniging tracht de jonge apotheker voor te bereiden op de toekomstige rol als zorgverlener en hem 
of haar warm te maken voor innovatie binnen het zorgveld. 

In dit secretarieel jaarverslag kunt u lezen hoe de VJA in 2017 aan haar doelstellingen gevolg heeft 
gegeven. Het verslag beslaat de periode van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 31 maart 
2017 tot die op 23 maart 2018.  
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Samenvatting  
Op de algemene ledenvergadering (ALV) van 31 maart 2017 verlieten Ron Bartels als voorzitter, 
Kenny van Deventer als secretaris en Stefan Ottenbros het bestuur als penningmeester het bestuur 
om plaats te maken voor respectievelijk Nitika Chouhan, Joeri Arkink en Iris Zuydgeest. Zij vormen 
het bestuur 2017-2018 samen met Mirna Hessels als bestuurslid organisatie, Stephan Joosten als 
bestuurslid specialisme, Meike van Steenis als bestuurslid politieke en maatschappelijke zaken en 
Judith van Loenen als bestuurslid communicatie. 

Professionalisering 
In 2016 is het visiedocument geschreven en heeft de vereniging een professionaliteitsslag gemaakt. 
Aan het begin van het verenigingsjaar 2017 werd voor het bestuur al snel duidelijk dat de vereniging 
zich dit jaar vooral naar buiten ging richten. Het visiedocument was af en men moest hiermee de 
hort op. De inhoud communiceren naar leden en stakeholders. Kortom: het visiedocument in de 
praktijk brengen. Het bestuur wilde dit doen door de verbinding tussen leden onderling en de 
stakeholders te verbeteren.  

Partners  
Dit jaar heeft de VJA Talent&Care, BENU/Brocacef, Health Base en PharmaStep als nieuwe partners 
mogen verwelkomen. Dankzij deze partnerschappen kan de VJA nog meer vernieuwing faciliteren. De 
partnerschappen met Pharmalead, Rabobank en VNA worden nog steeds enthousiast onderhouden. 

Educatie  
Regiocoördinatoren hebben een belangrijke rol gekregen binnen de VJAcademy. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het organiseren van de VJAcademy in de regio. De VJA heeft zich als doel 
gesteld de VJAcademy meer vorm te geven. Onderdeel hiervan is het opzetten van een platform voor 
nascholingen die bouwen aan een capabel apotheekteam, sterk op de inhoud zijn en kundig in 
communicatie en ondernemerschap. De samenwerking met Talent&Care heeft met de uitrol van de 
VJAcademy erg geholpen waarbij de Rabobank meermaals heeft gefaciliteerd in locatie. 

Verbinding 
Het verbindingsfeest, later omgedoopt tot ‘Party 2 Connect’, had als doel de verbinding te vergroten 
tussen leden onderling en stakeholders. Het feest was volgens de 120 aanwezigen een groot succes. 
Op deze avond werden inspirerende pitches gehouden door VJA-leden om andere leden te 
enthousiasmeren om verder te kijken dan de dagelijkse gang van zaken in de apotheek. 

Beroepsbelangen 
Op het gebied van beroepsbelangen heeft de VJA aan de zijde van de LAD bijgedragen aan de 
totstandkoming van de derde cao voor apothekers in dienstverband. Deze zal gaan gelden voor 
apothekers in dienst bij een apotheek die is aangesloten bij de Vereniging voor Zelfstandige 
Apothekers (VZA), waarschijnlijk in 2018. Samen met de LAD spreekt de VJA zich uit voor een 
algemeen verbindendverklaring van de cao, opdat deze voor alle apothekers in loondienst geldt. 

In het verenigingsjaar 2017 is de VJA steeds betrokken geweest bij de werkgroep tot financiering van 
de vervolgopleiding van openbaar apothekers. Op deze manier drukt de VJA een stempel op de 
besluitvorming bij het optuigen van de nieuwe structuur van de vervolgopleiding.  

Wat politiek betreft is de VJA in gesprek getreden met SP over de jaarprescriptieregeling van Zilveren 
Kruis. Dit heeft ook geleid tot Kamervragen vanuit deze partij, maar helaas niet tot aanpassing van de 
regeling. Ook heeft VJA een gesprek gehad met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
over de toekomst van farmaceutische zorg.   
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Vereniging 
 

Beleid 
Het vorige bestuur (bestuur 2016-2017) heeft de focus gelegd op professionalisering van de VJA en 
het ontwikkelen van een visiedocument dat wij als jonge zorg verlenende apothekers als handvest 
kunnen gebruiken. Dit jaar hebben we ons in het teken van verdere professionalisering de vraag 
gesteld waar de VJA voor staat en waar het bestuur wilt dat de VJA voor staat. Ze is tot de conclusie 
gekomen dat er nog duidelijkere kaders moeten gemaakt worden over wat de VJA haar leden kan 
bieden. Deze kaders zijn dit jaar onderverdeeld in vier pijlers: Educatie, Verbinding, 
Beroepsbelangen, Toekomst & Innovatie. 
 
Dit jaar is gekozen om de pijler ‘Verbinding’ centraal te stellen bij het ontwikkelen van het beleid. Er 
zijn dit jaar bijzondere activiteiten georganiseerd die tot doel hebben de leden onderling en het 
bestuur meer met elkaar in verbinding te brengen. Het doel is om ons netwerk intern goed gebruiken 
om de VJA sterker naar de maatschappij te kunnen presenteren. 
Het is niet alleen de taak van het bestuur om te bepalen waar de VJA voor staat. Er blijft input van de 
leden nodig om samen te bepalen waar de VJA voor staat. 
 

Visie 
In november 2016 werd het visiedocument van de VJA gelanceerd. Ook dit jaar heeft het bestuur het 
visiedocument als leidraad genomen bij het ontwikkelen van beleid. In het visiedocument wordt de 
apotheker gepositioneerd als zorgverlener met unieke kennis over het geneesmiddel en de 
farmacotherapie. De apotheker acteert multidisciplinair; is spin in het web met zorgverleners waarin 
de patiënt centraal staat. Randvoorwaarden, zoals een persoonlijk gezondheidsdossier, een 
prominentere rol bij de therapiekeuze (voorschrijfbevoegdheid) en technische innovaties, worden in 
detail beschreven. Het visiedocument is hier terug te lezen. 
 

Bestuur 
Het bestuur had in het verenigingsjaar 2017 de volgende samenstelling: 

Nitika Chouhan  Voorzitter 
Joeri Arkink  Secretaris 
Iris Zuydgeest  Penningmeester 
Mirna Hessels  Bestuurslid Organisatie 
Meike van Steenis Bestuurslid Politieke en Maatschappelijke zaken 
Judith van Loenen Bestuurslid Communicatie 
Stephan Joosten Bestuurslid Specialisme 
 

Leden 
Het totale aantal VJA-leden was op 1 januari 2018 533. In 2017 hebben 22 leden zich uitgeschreven 
en 86 zich ingeschreven. Het ledenaantal in 2016 was 484. De vereniging is dus met 10 procent 
gegroeid. De groei is wel iets kleiner dan vorig jaar. Die was toen 17 procent ten opzichte van 2015. 
Het jaar daarvoor was de groei 20 procent.  
 

Regio’s 
De VJA is opgedeeld in zeven regio’s: Amsterdam/Haarlem, Den Haag/Leiden/Delft, 
Drenthe/Overijssel/Gelderland, Groningen/Friesland, Limburg, Noord-Brabant, Rotterdam/Zeeland 
en Utrecht. In de regio’s worden zowel inhoudelijke als sociale activiteiten georganiseerd (zie ook - 
Activiteiten leden) door de regiocoördinatoren, ook wel reco’s genoemd (zie ook hoofdstuk 
‘Regiocoördinatoren’).  

http://vja.nu/app/uploads/2016/11/VJA-Visiedocument.pdf
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Doelstellingen  
 
Tijdens het beleidsweekend is het beleid van het verenigingsjaar bepaald. Dit keer zijn, om het beleid 
meer vorm en draagkracht te geven, vier pijlers opgesteld. Er zijn per pijler zowel 
kortetermijndoelstellingen als langetermijndoelstellingen opgesteld. Op deze manier krijgt het beleid 
een meer duurzame vorm en wordt minder van jaar tot jaar gewerkt. Hieronder wordt beschreven 
welke doelstellingen per pijler geformuleerd zijn. Van de kortetermijndoelstellingen is vermeld in 
hoeverre deze zijn behaald in het afgelopen verenigingsjaar.  

Educatie 

VJAcademy 
Langetermijndoelstelling 

De VJAcadamy is een platform waarop verschillende partners hun nascholing een podium krijgen, 
aangegeven voor de verschillende regio's of landelijk. 

Kortetermijndoelstelling  

Een proeftuin voor de VJAcademy realiseren. 

BEHAALD 

De VJAcademy heeft in het afgelopen jaar meer vorm gekregen. Voor het eerst is een bijdrage in de 
vorm van exposure aan de VJAcademy opgenomen in de samenwerkingsafspraken met een aantal 
van onze partners. Voor de regionale invulling van de VJAcademy is met partner Talent & Care 
afgesproken dat zij gezamenlijk met de regiocoördinatoren als proeftuin zal fungeren. 

In 2017 is er overleg geweest met de VJA en de opleidingsdirecteur van de opleiding tot Openbaar 
Apotheker specialist over interdisciplinair onderwijs (ApIOS en AIOS huisartsgeneeskunde). Een 
eventuele aansluiting van de ApIOS bij de SBOH kan resulteren in interdisciplinair onderwijs met de 
AIOS huisartsgeneeskunde. Momenteel zijn de opleidingsdirecteuren van de openbare farmacie en 
de ziekenhuisfarmacie in gesprek over interdisciplinair onderwijs (ApIOS en AIOS 
ziekenhuisfarmacie). 

Care for Pharmacy 
Kortetermijndoelstelling  

Care for Pharmacy organiseren vanuit de VJA  

BEHAALD 

Care for Pharmacy - In 2017 is Care for Pharmacy samengesmolten met de VJA. Dit jaar geldt als 
transitiejaar, waar volgend jaar de VJA en Care for Pharmacy onder de vlag van de VJA door zullen 
gaan. De masterclasses hiervoor zijn gepland in het voorjaar van 2018. Het bestuurslid Organisatie en 
de penningmeester zijn hiervoor verantwoordelijk gesteld vanuit de vereniging. 

In het voorjaar 2018 zijn drie masterclasses gepland.  
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Beroepsbelangen  

Opleiding tot Apotheker Specialist 

Langetermijndoelstelling 
 
Invloed blijven uitoefenen op het besluit omtrent invulling van het specialisme en de periode van 
apothekers voorafgaand aan hun opleiding tot specialist. 

Kortetermijndoelstelling 

Het handhaven van de klankbordgroep, VJA bij kick-off van opleiding tot specialist, stimuleren van 
borrelgroepjes bij de ApIOSsen. 

Invloed uitoefenen op naderende besluitvorming op de korte termijn: financiering, erkenning 
opleidingsplaatsen, overgangsfase naar de financiering, ApNIOS-tijd. 

BEHAALD  

De VJA is telkens aanwezig geweest bij zowel de kick-off als de slotdag van de vervolgopleiding. Bij de 
kick-off heeft een active learner (ApIOS) een presentatie gegeven over de vereniging en over de 
ervaringen als ApIOS. Bij de slotdagen heeft een bestuurslid een felicitatierede gehouden namens de 
VJA en zijn felicitatiekaarten uitgereikt.  

Werkgroep Financiering Vervolgopleiding - In 2017 is vanuit de KNMP de Werkgroep Financiering 
Vervolgopleiding in het leven geroepen. Deze werkgroep is een aantal keer bij elkaar gekomen en het 
bestuurslid Specialisme heeft hier namens de VJA zitting in. 

Evaluatie Centraal Onderwijs Vervolgopleiding - In verband met de aanvraag voor 
beschikbaarheidsgelden voor de vervolgopleiding tot openbaar apotheker (zie ook de Werkgroep 
Financiering Vervolgopleiding) is besloten een grootschalige evaluatie van het centrale onderwijs in 
de vervolgopleiding te laten plaatsvinden. Het bestuurslid Specialisme is door projectleider Tamara 
Köhler intensief betrokken bij deze evaluatie. Per onderwijscluster is ofwel het bestuurslid 
Specialisme ofwel een VJA-lid die de opleiding tot openbaar apotheker heeft afgerond aanwezig 
geweest bij de evaluatiebijeenkomsten, om op die manier te kunnen borgen dat de visie van de 
jonge apothekers meegenomen werd in de evaluatie. 

Aangezien door deze grootschalige evaluatie van het centraal onderwijs de stem van de jonge 
apothekers goed vertegenwoordigd was, heeft er het afgelopen jaar geen bijeenkomst van de VJA-
klankbordgroep vervolgopleiding plaatsgevonden. Zodra de organisatorische wijzigingen in de 
vervolgopleiding geëffectueerd zijn, zal dit echter weer een belangrijk gremium worden.  

Werkgroep Herziening Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie - In verband met de mogelijke 
organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in de vervolgopleiding is er een werkgroep in het leven 
geroepen om het Besluit Opleidingseisen Openbare Farmacie te herzien. Het bestuurslid Specialisme 
heeft zitting genomen in deze werkgroep. 
 

Cao 
Langetermijndoelstelling 

Een inhoudelijk sterke cao voor alle apothekers in loondienst. 

Kortetermijndoelstelling 

De huidige cao laten blijven bestaan. 

Als gesprekspartner aan de cao-onderhandelingstafel blijven. 

BEHAALD 
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Door ontevreden leden bij de LAD was er sprake van dat de LAD apothekers in loondienst niet meer 
zou kunnen vertegenwoordigen. Binnen de LAD zijn namelijk maar weinig apothekers in loondienst 
lid. Dan zou de stekker uit de cao getrokken worden. Nu de KNMP zich gecommitteerd heeft aan 
steun uit te spreken voor het bestaan van de cao, is de LAD meer geneigd om zich in te blijven zetten. 
Doordat de VJA aan de onderhandelingstafel aanwezig is, functioneert ze als praktijktoets, de 
vereniging wordt in deze functie zeer gewaardeerd. Deze rol is dus op dit moment nog gewaarborgd. 
De lange termijndoelstelling, de cao laten gelden voor álle apothekers in loondienst, lijkt op dit 
moment nog ver weg. Dit komt vooral omdat er maar weinig apothekers in loondienst zich aansluiten 
bij de LAD. Er is in dezen zeker een rol voor de VJA weggelegd. 

Pensioen 
Op dit moment zijn er geen doelstellingen gekoppeld aan het pensioen van apothekers in loondienst. 
De VJA is aanwezig bij vergaderingen en heeft goede contacten met zowel SPOA als BPOA. Deze 
worden op dit moment onderhouden. 

Farmavacaturebank 
Totaal zijn er 195 vacatures of pakketten aangevraagd in 2017.  Er zijn 49 vacatures zijn verlengd, dit 
houdt in de meeste gevallen in dat de vacature niet is ingevuld binnen een maand.  Het is mogelijk 
om per vacature te betalen of per pakket. Verder zijn er tien cv’s gedownload. De gold partners 
Talent & Care, Pharmalead, VNA, BENU en Brocacef zijn niet meegerekend. Zij kunnen namelijk 
kosteloos vacatures plaatsen en cv’s downloaden. Als we de vacatures van de partners meerekenen 
zijn er circa 250 vacatures geplaatst in 2017. Het is niet in te zien of een vacature wordt ingevuld of 
dat deze niet wordt verlengd. In onderstaande grafiek is de jaarverdeling te zien (figuur 1). 

 

Figuur 1 

  

Zorgverzekeraars 
Dit jaar zijn er diverse contacten geweest met zorgverzekeraars. Er hebben afspraken 
plaatsgevonden met Zilveren Kruis en ONVZ en ook is de VJA tweemaal aanwezig geweest bij 
bijeenkomsten van VGZ. Bij de afspraken met Zilveren Kruis en ONVZ is het beleid van beide kanten 
besproken. Het contact met Zilveren Kruis hadden wij voorheen niet en het contact met ONVZ is 
opnieuw opgepakt. Er zijn inmiddels ook vervolgafspraken gepland met beide partijen. Er is dit jaar 
bewust voor gekozen om niet met alle verzekeraars contacten te hebben, omdat de focus meer lag 
op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daardoor zie je een verschuiving ten 
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opzichte van 2016, waarin ook afspraken gepland waren met Menzis en DSW. 
 

Verbinding 
Langetermijndoelstelling 

Extern: periodiek en zinvol contact met stakeholders.  

Intern: alle jonge apothekers zijn lid van de VJA; daarbij is eenderde actief lid. 

Kortetermijndoelstellingen 

Het meten van de opkomst bij VJA-activiteiten. 

Het organiseren van een groot feest ter promotie van verbinding. 

Meer activiteiten organiseren, met behulp van enthousiaste regiocoördinatoren. 

BEHAALD 

Meten opkomst activiteiten - De afgelopen twee jaar is de VJA als vereniging geprofessionaliseerd. 
Door de nieuwe website met aanmeldsysteem is eenvoudig bij te houden hoeveel apothekers er 
aanwezig zijn geweest op de diverse activiteiten. 

Regiocoördinatoren - In 2017 is er een duidelijke professionaliseringsslag gemaakt samen met de 
regiocoördinatoren. Doel voor 2017 was om de regiocoördinatoren nog meer het verlengstuk van het 
bestuur te laten worden. Hierbij is een planning en duidelijke structuur essentieel. Er is in 2017 een 
duidelijk witboek voor de regiocoördinatoren geschreven. Ook heeft elke regio een jaarplanning 
gemaakt. Daarbij is er in 2017 voor het eerst een bijeenkomst voor de reco’s gehouden. Hierbij zijn 
de regiocoördinatoren geïnformeerd over het scholingsplan voor het komend jaar. Door de nieuwe 
partner Talent & Care zijn vier scholingsmodules ontwikkeld. Per regio komt elke module tijdens een 
scholingsavond aan bod.  

Verbindingsfeest - In november is het verbindingsfeest georganiseerd onder de noemer ‘Party 2 
Connect’, waarbij inspirerende VJA-leden aan het woord kwamen. Dit was een groot succes, volgens 
alle aanwezigen. Er waren ongeveer 90 mensen tijdens de pitches van leden aanwezig. Tijdens het 
feest waren er ongeveer 60 leden en stakeholders. Door het verbindingsfeest is er voor de hele 
vereniging duidelijker wat er speelt in het vak en kunnen jonge apothekers elkaar inspireren. 

Werkgroep Zorg 2025 - Namens de VJA nam tot halverwege 2017 bestuurslid Politieke & 
Maatschappelijke Zaken zitting in het bestuur van werkgroep Zorg 2025. Het bestuur heeft gekozen 
om het bestuurslid vanwege de tijdsinvestering uit de werkgroep te laten stappen. Het bestuurslid is 
opgevolgd door een VJA-lid. Doel binnen de werkgroep was dit jaar om meer VJA-leden actief te 
laten worden. Dit is gelukt: inmiddels zijn drie leden actief waarvan één zitting heeft genomen in het 
bestuur. Hiermee is de verhouding arts/apotheker meer in balans.  

Werkgroep Over de Muren - VJA en jongNVZA slaan de handen ineen voor verbetering van 
transmurale samenwerking tussen apothekers. Een van de initiatieven is het oprichten van een Siilo 
appgroep Over de Muren, waar casuïstiek besproken wordt tussen onder anderen jonge ziekenhuis-, 
poliklinisch en openbare apothekers. De werkgroep is bezig te onderzoeken wat het oplevert om 
meer samen te werken: hoe kun je meer gebruik maken van elkaars kennis? En hoe kunnen we 
elkaar hierin vinden? Hoe kunnen we het contact tussen apothekers op regionaal niveau het beste 
stimuleren? 

Voorjaarsdag 2017 - De Voorjaardag is georganiseerd bij de Rabobank in Amsterdam. Op deze dag 
waren 95 apothekers aanwezig om te leren over preventieve zorg. Is je gezondheid daadwerkelijk 
zorg voor later of moet er nu actie op worden ondernomen? Van ziektezorg naar gezondheidszorg.  
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Patiëntendag 2018 - In 2017 is een samenwerking ontstaan met Optima Farma voor het organiseren 
van de Patiëntendag. Dit heeft geresulteerd in een interessante dag waarbij ongeveer 80 
apothekersassistenten aanwezig waren, samen met hun apotheker.  

VNA-activiteit - Met de VNA zijn we in Utrecht gaan boerengolfen. Hier konden jonge apothekers 
kennismaken met de VNA-constructie voor apotheekovernames en onderling ideeën uitwisselen over 
deze constructie.  

De inspiratieavond is dit jaar op het kantoor van Pharmalead gehouden en zijn we bijgespijkerd door 
inspirerende sprekers uit de zorg met hun visie waar de zorg naar toe gaat.  

Actieve Ledenactiviteit - De Actieve Ledenactiviteit vond plaats in Heerenveen, waar we met een 
delegatie apothekers het stadion van voetbalclub sc Heerenveen hebben bezocht en van een 
wijnproeverij mochten genieten. 

SEUSS-STIP netwerkavond - In 2017 is voor het eerst een samenwerking aangegaan met STIP voor het 
organiseren van een netwerkactiviteit. De opkomst was summier vanuit de openbare apotheek, wel 
waren er veel STIP-apothekers hierbij aanwezig.  

Intensiever gebruik Facebook en Instagram - Het intensiever gebruik van 
Facebook en Instagram is in 2016 opgestart en deze lijn is in 2017 
doorgezet. Vanaf 2017 zijn we tevens LinkedIn intensiever gaan gebruiken, 
waardoor we ook via dit kanaal onze leden kunnen gaan bereiken. Op 
Instagram heeft @VJApothekers 159 volgers, foto’s hebben een bereik van 
ongeveer 215 gebruikers. Op Facebook heeft de VJA-pagina 815 likes. 
Berichten hebben zonder promotie een bereik tussen de 300 en 400 
gebruikers.  

JongNVZA-VJA-avondsymposium - Om de verbinding aan te gaan met alle 
apothekers is samenwerken van groot belang. Hierom wordt jaarlijks in de 
zomer het jongNVZA-VJA avondsymposium georganiseerd vanuit VJA en 
jongNVZA. Dit jaar vond het plaats in Utrecht. De avond was goed bezocht; 
er waren ongeveer 120 apothekers.  

Besturendiner - Om bij te dragen aan de langetermijndoelstellingen is in 
2017 kennis gemaakt met de verschillende besturen van de studentenverenigingen Farmacie, te 
weten K.N.P.S.V., P.S., U.P.S.V. en Aesculapius. De besturen zijn in Utrecht komen dineren met de 
VJA. We hebben hier nader kennis gemaakt en besproken hoe we elkaar in de toekomst beter 
kunnen vinden. 

Toekomst en innovatie 
Langetermijndoelstelling 

Het visiedocument zo veel mogelijk in de praktijk realiseren. 

Kortetermijndoelstellingen 

Het oprichten van een werkgroep voorschrijfbevoegdheid. 

Het uitbreiden van de coachende rol als apotheker. Hierbij hoort het organiseren van soft skills-

scholing voor leden.  

Het oprichten van werkgroep VJA- jongNVZA (over de muren). 

Het organiseren van een Seuss Netwerkavond. 

Het organiseren Care for Pharmacy (zie educatie). 
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Voorschrijfbevoegdheid - In het visiedocument dat in 2016 is gelanceerd, is voorschrijfbevoegdheid 
een belangrijk onderdeel. In 2017 heeft de VJA dit verder uitgewerkt. De vereniging denkt niet dat 
wijzelf voorschrijfbevoegdheid voor apothekers voor elkaar kunnen krijgen, maar dat wij wel een 
belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling hiervan. Aan de VJA is gevraagd door de KNMP deel 
te nemen aan de werkgroep voorschrijfbevoegdheid van de KNMP, NVZA, jongNVZA en VJA. 
Inmiddels gaat deze werkgroep verder onder de noemer Apothekersrecept. De VJA heeft haar leden 
opgeroepen om input te geven voor de werkgroep. In een brainstormsessie met onze leden hebben 
we geprobeerd te destilleren wat wij mee wilden nemen naar de werkgroep Apothekersrecept. 
Middels stellingen is een aantal kerngebieden gedefinieerd (beleid, opleiding, bekwaamheid), die 
meegenomen zijn naar de werkgroep. Momenteel neemt het bestuurslid Politieke & 
Maatschappelijke zaken en een regulier lid deel aan de werkgroep. Zij koppelen terug aan het VJA-
bestuur of de VJA-werkgroep voorschrijfbevoegdheid gewenst blijft. Daarnaast hebben we 
voorschrijfbevoegdheid bij al onze stakeholders in de werkbezoeken besproken. 

Professionaliteit 
Professionaliteit is geen pijler binnen de VJA, het wordt gezien als het fundament van de vereniging. 

Het heeft daarom geen specifieke doelstellingen. Het is de bedoeling dat de doelstellingen binnen de 

pijlers steeds meer professionalisering tot gevolg hebben. 

Politiek & Lobby 
Doelstelling in dit verbindingsjaar was om goed contact te leggen met VWS. Dit heeft geleid tot een 
werkbezoek in februari 2018 waarbij VWS met drie beleidsmedewerkers was vertegenwoordigd.  
Daarnaast is er op het gebied van politiek een werkbezoek geweest aan de SP (onder anderen met 
Tweede Kamerlid, Nine Kooiman). Dit contact is gelegd tijdens een masterclass van VWS in juni waar 
onder andere de VJA mocht spreken. 

Lobby 
Belangrijk dit jaar was de prescriptieregeling van Zilveren Kruis. Tijdens het werkbezoek aan de SP 
zijn de jaarleveringen besproken en zijn onze zorgen gedeeld (verlies van zorgmomenten/risico op 
verspilling/risico op tekorten). Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de SP besloten om in 
november Kamervragen te stellen (zie: tweedekamer.nl), die beantwoord zijn door minister Bruno 
Bruins van Medische Zorg en Sport. De minister gaf aan achter het standpunt van Zilveren Kruis te 
staan. Ook de Patiëntenfederatie ondersteunt deze werkwijze. Daarnaast zegt de minister 
dat Zilveren Kruis niet afwijkt van het prescriptiebeleid omdat hierin geen afspraken zouden zijn 
gemaakt over goedkope geneesmiddelen. In december hebben wij aan de SP een reactie gegeven op 
de beantwoording van de Kamervragen, waarin wij de argumenten van de minister hebben 
weerlegd. Daarnaast hebben wij de SP erop gewezen dat de beschrijving van de prescriptieregeling in 
de beantwoording op een andere wijze is beschreven dan dat deze door de partijen ondertekend is. 
Dit levert in onze ogen een cruciaal verschil in interpretatie op.  De SP heeft ons verzocht om onze 
reactie door te sturen naar de Tweede Kamer om een reactie van de minister te ontlokken en de 
discussie verder te kunnen voeren. Wij hebben besloten om niet het publieke debat op te zoeken, 
maar de beantwoording van de Kamervragen zelfstandig met het ministerie te bespreken. Dit 
hebben wij gedaan tijdens het werkbezoek. Naar aanleiding hiervan hebben wij uiteindelijk onze 
reactie op de vragen naar het ministerie gestuurd. 

Public Affairs 
Met Jasmijn Touw (public affairs KNMP) is dit jaar goed contact geweest. De voorzitter en het 
bestuurslid Politieke & Maatschappelijke Zaken hebben veelvuldig en laagdrempelig met haar 
gesproken. Voorheen was Jasmijn lobbyist bij BPRA. 
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Mediatraining 
Samen met jongNVZA heeft de VJA een mediatraining gevolgd bij de KNMP. Hierin zijn we 
voornamelijk ingegaan op interviewtechnieken. Dit kan van pas komen wanneer de VJA geïnterviewd 
wordt op radio of tv.  

Commissies 
Het vorige bestuur (bestuur 2016-2017) heeft de focus gelegd op professionalisering van de VJA en 
het ontwikkelen van een visiedocument dat wij als jonge zorgverlenende apothekers als handvest 
kunnen gebruiken. Dit jaar hebben we ons voor verdere professionalisering ook de vraag gesteld 
waar de VJA voor staat en waar wij willen dat de VJA voor staat. Wij zijn tot de conclusie gekomen 
dat wij nog duidelijkere kaders moeten maken over wat de VJA haar leden kan bieden. Deze kaders 
zijn dit jaar onderverdeeld in vier pijlers: Educatie, Verbinding, Beroepsbelangen, Toekomst & 
Innovatie. 

 
In het verenigingsjaar 2017 zijn de volgende commissies actief geweest:  

Commissie Leden  

Klankbordcommissie ten behoeve van het 
bestuur 

Ron Bartels 
Kenny van Deventer 
Stefan Ottenbros 

Redactie Jonge Apotheker Rianne Wind 
Mariëlle Cramer-Bijlstra 
Yamila Abou 
Hedy Maessen 

Voorjaarsdag Laurien Rook 
Bianka Zandee 
Aggie van Winssen 
Steven van Welie 
Rene Westerhof 

Patiëntendag In samenwerking met Optima Farma 
VJA-leden: 
Mandana Tadayon 
Yara Azziz 
Simone van den Bosch 

VJA-jNVZA-symposium Maurits de Jong, VJA & jongNVZA 
Floor Rompelman VJA 
Laura Peeters jongNVZA 
Sarmad Safi VJA 
Emmy Boerigter jongNVZA 
Nienke van Rein jongNVZA 
Mirna Hessels VJA  

Care for Pharmacy Marilou Tromp 
Eugenie Gijsbers 
Evianne van der Kruk 
Jeroen Houwen 
Ivan Sindhunata 
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Regiocoördinatoren  
 
De volgende personen hebben de VJA in de regio enorm vooruit geholpen. Ze organiseerden 
nascholingen en borrels. Dit heeft ertoe geleid dat de verbinding tussen de leden op een 
laagdrempelige manier is vergroot.  

Regio Regiocoördinator 

Amsterdam & Haarlem Tot november 2017: 
Joëlle Walgers 
Marlou van Gils 
Anneloes de Bruijn  
 
Heden: 
Eva van den Berg 
Chris Brouwer 
Suzette van de Schoonbrugge 

Den Haag, Leiden & Delft Cleo Chung 
Nathalie Beijersbergen 

Drenthe, Overijssel & Gelderland Nadien Abbink 
Eva de Koning 

Groningen & Friesland Arnout Janse 
Sylvia Oosting-Eleveld 

Limburg Boris Tyndall, tot augustus 2017 
 
Heden: 
Marjan Dings 
Jolie Aarts 

Noord-Brabant Manon Snels 
Inge Hagemans 

Rotterdam & Zeeland Mandana Tadayon 
Stephanie Hoogerwerf 

Utrecht Yamin Chan 
Floor Overbeek 
Yvette Nusse 
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Activiteiten voor leden 
 
Maart 2017  

31 Algemene ledenvergadering 

April 

7 Borrel regio Rotterdam & Zeeland 

Mei 

17  Voorjaarsdag 

30 SEUSS – STIP – VJA – Netwerkavond 

Juli 

14 Borrel regio Utrecht 

20 Borrel regio Rotterdam & Zeeland 

29 VJA-jongNVZA Fietstocht 

Augustus 

30 jongNVZA – VJA-symposium: De Lever  

September  

2 VNA-zomeractiviteit Farmagolf 

14 Avond van de Ondernemer 

28 Nascholing Drenthe, Overijssel & Gelderland Diabetes 

Oktober 

5 Borrel regio Drenthe, Overijssel & Gelderland 

27  Nascholing Den Haag, Delft & Leiden Apotheekbereidingen 

28 Actieve Ledenactiviteit 

31 Nascholing Drenthe, Overijssel & Gelderland NOAC’s en Kyleena 

November 

3  Borrel regio Utrecht 

10 Borrel regio Noord-Brabant 

24 Borrel regio Rotterdam & Zeeland 

December 

15 Borrel regio Den Haag, Delft & Leiden 

Januari 2018  

23 Nascholing Regio Utrecht: De Leidende Apotheker 

Februari 
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22 Borrel regio Amsterdam & Haarlem 

Maart 

3 Patiëntendag 

6 Care for Pharmacy – 1 

21 Care for Pharmacy – 2 
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Activiteiten van het bestuur 
 
Maart 2017  

31 Algemene ledenvergadering 

April 

11 Kwartaaloverleg met KNMP en jongNVZA 

13  KNMP Jubileumcongres 

19 VGZ Presentatie inkoop zorg 2017 

20 Zorg Samen Event, Jonge Zorg Danktank 

 Vergadering BPOA 

 Vergadering opleidingsdirecteur interdisciplinair onderwijs 

 Presentatie ApIOSsen Slotdag 

Mei 

1 Beroepsoriëntatie Farmacie Groningen 

2 Vergadering Coach Cure Care 

11 Regulier Overleg Apothekers, cao-onderhandelingspartners 

 Tweede Kamer Lobby 

23 Afspraak partnership Health Base 

26  K.N.P.S.V.-congres 

Juni 

2 Afspraak Talent & Care invulling partnership 

 Netwerkborrel P.S. 

6 Kwartaaloverleg met KNMP en jongNVZA 

12  Vergadering CCC 

13 Vergadering Jonge Zorg Denktank 

14 Afspraak Beatrijs Willems over financiering vervolgopleiding 

15 Afspraak Marcel Gerritsen BPRA te ACP 

21 Vergadering Centraal College 

22 Werkgroep financiering vervolgonderwijs 

25 Vergadering CCC 

Juli 

6 Regulier Overleg Apothekers 

 Vergadering NZa 
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 Vergadering Patiëntenfederatie 

 Slotdag ApIOSsen 

10 Borrel met Tweede Kamerlid Dominique Veen van D66 

13 Afspraak Zilveren Kruis 

17 Afspraak Rabobank 

18 Afspraak Pharmastep 

19 Vergadering jongNVZA 

25 Vergadering CCC 

Augustus 

6 Beleidsdag 

17 Vergadering VJA-LOVAH 

30 VJA-jongNVZA-symposium 

September 

5  Kwartaaloverleg KNMP, jongNVZA 

7 Slotdag ApIOSsen 

26 Overleg invulling nieuwe cao 

Oktober 

3 Kick-off VJAcademy met Reco’s 

5 Slotdag ApIOSsen 

6 Werkgroep financiering vervolgopleiding 

12 Najaarscongres KNMP 

16 Werkgroep Communicatieplan LAD-ledenwerving 

17 Interview FarmaMagazine 

 Afspraak Jasmijn Touw VWS 

19 Afspraak Tweede Kamerlid en beleidsmedewerker van SP en D66 met portefeuille ‘Zorg’, 
Nine Kooiman en Nina de Ridder, respectievelijk 

27 Studentbesturendiner 

November 

3 Evaluatie onderwijs cluster Farmacotherapie 

7 BIO-meeting 

8 BIO-meeting 

9 BIO-meeting 

14  Werkgroep Voorschrijfbevoegdheid 
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15  Mediatraining KNMP 

16 Heidag apotheekteam SBA 

17  Party 2 Connect 

22 Afspraak VGZ zorginkoop 

23 Slotdag ApIOSsen 

27 Werkgroep communicatie KNMP en LAD 

December 

5 Kwartaaloverleg KNMP, jongNVZA 

7 Slotdag ApIOSsen 

 ALV BPOA 

11 Werkgroep financiering vervolgopleiding 

12 Evaluatie centraal onderwijs, cluster Praktijkonderzoek 

 Evaluatie centraal onderwijs, cluster Communicatie 

13 Evaluatie centraal onderwijs, cluster P&FE 

21 Afspraak ONVZ 

Januari 2018  

10 ASKA Nieuwjaarsbijeenkomst 

Februari 

1 Werkgroep financiering vervolgopleiding 

2 KNMP Werkgroep voorschrijfbevoegdheid 

3 K.N.P.S.V. Beroependag 

8 Afspraak VWS 

14 Overleg invulling nieuwe cao LAD, VZA 

 Vergadering Centraal College 

19 Afspraak herziening BOof 

22 Evaluatie centrale studiedagen cluster Active Learner 

 Vergadering cao Arbeidsomstandigheden apotheken 

 Slotdag ApIOSsen 

Maart 

10 Beleidsweekend 

11 Beleidsweekend 

13 KNMP Voorjaarscongres 

15  Carrièredag P.S. 
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21 Vergadering nieuwe cao  

22 Laatste avondmaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


