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Beroepsperspectief
openbare farmacie
Verder in deze JA:

Pensioen:
Ver weg, maar
beter wel even
opletten

Een eigen
apotheek:
je zal het maar
hebben

10 tips in de strijd
tegen burnout
klachten van
zorgprofessionals

Droomstart voor uw
EIGEN APOTHEEK

‘De VNA-formule spreekt me aan omdat ik hierdoor in staat ben
op mijn eigen wijze een apotheek te beheren. Dankzij VNA heb
ik zelf de regie in handen! Voor mij is VNA een bewuste keuze op
weg naar meer zelfstandigheid!’

Apotheker-ondernemer worden!
VNA maakt het mogelijk. U begint bij VNA als
gevestigd apotheker en na twee jaar deelt u al
mee in de winst. Na vijf jaar beheert u de apotheek
geheel zelfstandig als medevennoot. Na verloop
van tijd is de apotheek 100% van u.

Dat is pas goed geregeld
Meer informatie:
T: (033) 460 10 00
E: vna@vna.nl

Stichting VNA | Utrechtseweg 135 | 3818 ED Amersfoort | vna@vna.nl | www.vna.nl
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Voorwoord voorzitter
Waar de apotheker enkele decennia geleden nog de meest respectabele man ‘in
het dorp’ was, lijkt het erop dat wij nu vaak onderschat worden als professioneel
zorgverlener, zowel door de maatschappij als door collega-apothekers in andere
vakgebieden.

Wie heeft het een
vriend of vriendin in
zijn omgeving niet al
eerder horen zeggen:
‘Ik weet nog niet wat ik
wil hoor; in de openbare
apotheek lijk je nog maar
weinig met de inhoud
bezig te zijn’ of ‘he bah, al
dat gezeur aan de balie in
de openbare, daar heb ik
allemaal geen zin in.’

Enigszins onverwacht zou dit voor ons als beroepsgroep niet moeten komen,
daar er geen enkel ander beroep zoveel inhoudelijke verandering heeft
meegemaakt de afgelopen decennia als het onze. Waar we eind 20e eeuw onze
‘40’ uur nog konden maken door te delegeren, afstand te bewaren en je met
name te beroepen op het onderhouden van je onderneming, vullen we onze
dagen nu met baliewerkzaamheden, patiënt gesprekken en veelvuldig contact
met andere zorgverleners voeren. Ik kan me zo voorstellen dat het afstuderen
voor mensen die nog met het ‘oude’ beeld in gedachten aan de studie beginnen
een onwelkome verrassing zou kunnen zijn. En tóch kan ik het niet méér oneens
zijn met bovengenoemde uitspraken over het bestedingsniveau van inhoud en
patiëntcontact.
Wanneer voelt een dag voor mij als een dag van voldoening? Wanneer heb ik het
idee iets betekend te hebben als apotheker? Wanneer kan ik de apotheekdeur
sluiten met een soort denkbeeldig ‘Walking on sunshine’-koor in mijn
achterhoofd (‘Gebeurt dit écht wel eens Denise?’ Ja, dit gebeurt wel eens, en dat
komt dan niet door het snoepen van bepaalde medicijnvoorraden).
Een dame met COPD GOLD klasse IV van het ene naar het andere device
omzetten omdat ik er bij een medicatiereview achter kwam dat zij door
jichtklachten helemaal niet overweg kon met de Spiriva Respimat, iets wat
zij niet durfde te vertellen aan de longverpleegkundige. Een 18-jarige jongen
met een ernstige depressie antwoord op al zijn vragen kunnen geven bij een
EU-gesprek voor sertraline, waardoor hij met een geruster gevoel aan de
behandeling begon en mij óók daarna nog geregeld naar informatie vroeg. Een
dame die voor de zoveelste keer gesuspendeerde oogdruppels kwam halen die
maar niet leken te werken, waarbij de reactie na een instructie tot schudden en
een aantal weken wachten luidde: ‘Nou já zeg, wat een wereld van verschil!’
Já, we hebben veel méér taken gekregen als apothekers. Já, we zijn dichter bij de
patiënt komen te staan. Já, we dompelen onszelf ook onder in logistiek als dat
betekent dat we een patiënt daarbij tot hulp kunnen zijn. Já, ons vak is veranderd
en vormt vaak een bron van uitdagingen.
En góed dat het voelt wanneer je, ondanks al die uitdagingen, alles die dag weer
hebt gemanaged en dat gospelkoor weer hoort op de achtergrond…
Denise van Vessem
Voorzitter VJA
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Redactioneel

Marielle
Bijlstra-Cramer

Anne-Marie Jipping

Narin
Martens-Akrawi

Farmaciestudenten lijken minder geneigd
te kiezen voor de openbare farmacie dan
voor andere takken binnen de farmacie.
Dat moet veranderen, want we hebben een
prachtig beroep en kunnen veel voor onze
patiënten betekenen. Deze JA staat daarom
in het teken van beroepsperspectieven
in de openbare farmacie. Suzanne Kooij
wil ons Binden en Boeien voor het vak,
bestuursleden van de BPOA en SPOA maken
ons wegwijs in de wereld van het pensioen
en David van Hartskamp vertelt waarom er

naar zijn mening steeds meer interesse is
voor een detacheringsbaan. Irene Westhoff
geeft een lofzang over ons prachtige beroep
als openbaar apotheker, de LAD doet een
oproep aan ons allen lid te worden, we
krijgen 10 tips in strijd tegen een burnout
en drie jonge apotheek-eigenaren vertellen
waarom het zo onwijs leuk is de baas te zijn
over je eigen apotheek. Veel leesplezier!
Redactie Jonge Apotheker

OPROEP:
Lijkt het je leuk om een keer een bijdrage te leveren voor de rubriek apo&auto
of DJAIDA? Of heb je een leuke anekdote die je wilt delen?
Laat het weten op redactie@vja.nu

ALV

Op vrijdag 22 maart
heeft de jaarlijkse ALV van
de VJA plaatsgevonden. Tijdens deze
ALV hebben Nitika Chouhan, Joeri Arkink en Iris
Zuydgeest het stokje overgedragen aan respectievelijk
Denise van Vessem, Chuck van de Cappelle en Erwin
van Breugel als voorzitter, secretaris en penningmeester.
Tijdens de ALV hebben zij hun plannen voor het komende
bestuursjaar gepresenteerd. De meest relevante punten hieruit
zijn een campagne voor de Landelijke Vereniging van Artsen in
Dienstverband (LAD) en de hieruit mogelijke totstandkoming
van een CAO voor álle apothekers. Vooral dat laatste is iets
dat momenteel erg speelt gezien de krapte van apothekers
op de arbeidsmarkt, de toegenomen inflatie en de vele
verschillende arbeidsovereenkomsten die circuleren in
de farmaceutische wereld. Dit kwam dan ook zeker
terug in de felle maar ook enthousiaste
discussies die werden gevoerd tijdens
de ALV!
Na
de ALV zijn we
met alle aanwezigen
naar de enige echte Jeu de
Boules Bar in Utrecht geweest,
waar we onder het genot van
een drankje en (veel te veel en
veel te lekkere) snackjes
een balletje hebben
gegooid.

Een ander belangrijk
punt van het huidige VJAbestuur waar zij dit jaar mee aan de slag
gaan, is zichtbaarheid van de apotheker. Het
bestuur wil met haar leden naar een toekomst gaan
waarin de apotheker niet meer hoeft uit te leggen wat hij/
zij doet en als volwaardig zorgprofessional wordt gezien door
de maatschappij. Dit werd tevens volmondig beaamd door de
aanwezigen, al was hier en daar ook een kritische noot te horen.
Apothekers lijken van nature geen personen te zijn die graag in het
middelpunt van de belangstelling staan of zich stevig durven te uiten
aan de buitenwereld –
Hoe gaan we dit dan met zijn allen doen?
Later in het jaar zal volgens het bestuur een landelijke actiedag
komen waar we als apothekers kunnen laten zien wat we
betekenen voor iemand en over welke kennis we allemaal
beschikken. Hiernaast is het goed om hier met
zoveel mogelijk leden over na te denken.
Laat je ideeën dus zeker aan het
bestuur weten!

Wees
welkom om
volgend jaar bij de
ALV aan te sluiten
– Jouw input is hard
nodig!
Denise van Vessem
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Even voorstellen

ONZE NIEUWE BESTUURSLEDEN

CHUCK VAN DE CAPELLE
SECRETARIS

DENISE VAN VESSEM
VOORZITTER

ERWIN VAN BREUGEL
PENNINGMEESTER

Mijn naam is Chuck van de Cappelle en
ik werk bij Alphega Apotheek Wilhelmina
in Utrecht. Ik begin binnenkort met
de opleiding tot openbaar apotheker
specialist. De openbare farmacie trekt
mij vanwege de unieke combinatie van
ondernemerschap en patiëntenzorg.

Mijn naam is Denise van Vessem en ik
ben als tweede apotheker werkzaam
in het apotheekcluster van BENU te
IJsselstein. Hetgeen waar ik in dit cluster
zoveel energie van krijg, is exact waar
ik met de andere bestuursleden voor wil
gaan strijden dit jaar.

Ik ben Erwin van Breugel en ik ben in
2015, direct na het afronden van mijn
opleiding aan de RUG, als apotheker
begonnen bij PharmaLead en daar werk
ik nog steeds.

Ik ben lid geworden bij de VJA omdat de
vereniging een optimistische blik naar de
toekomst heeft. Jonge apothekers kijken
enthousiast naar nieuwe ontwikkelingen en
zijn gemotiveerd om de beste zorg voor de
patiënt te leveren. Deze positieve instelling
spreekt mij erg aan. Daarnaast ben ik
lid geworden bij de VJA om in contact
te blijven met andere jonge apothekers.
Als secretaris van het bestuur, ga ik me
bezighouden met interne en externe
communicatie van de vereniging.

Het frustreert me dat wij als apothekers
nog steeds niet voldoende zichtbaar zijn,
zowel voor onze patiënten als voor de
maatschappij. Komend jaar gaat het VJAbestuur dan ook intensief aan de slag met
de zichtbaarheid van onze beroepsgroep.
Als onderdeel van een energieke generatie
die volledig bewust gekozen heeft voor dit
mooie beroep, ben ik ervan overtuigd dat
deze visie samen met onze leden realiteit
kan worden. Als voorzitter ga ik ervoor
zorgen dat de vereniging een gezicht heeft
in deze campagne en de vele andere zaken
waar we ons mee bezig gaan houden
aankomend jaar. Tot snel op één van de
vele VJA-activiteiten!

Op het moment van schrijven ben ik in
ruim 50 apotheken werkzaam geweest
en in januari 2019 heb ik mijn opleiding
tot openbaar apotheker afgerond bij
BENU apotheek de Rompertsebaan in
’s-Hertogenbosch. Ik heb gemerkt dat ik
goed in staat ben om complete avonden
met collega’s en bekenden in gesprek
te zijn over de farmacie. Ik kijk er als
bestuurslid naar uit om mijn woorden
kracht bij te zetten met daden. Want ik wil
niet alleen praten over de farmacie, maar ik
hoop ook bij te kunnen dragen aan verdere
ontwikkeling van ons vak.
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Zorg voor jouw carrière als apotheker
Ben jij apotheker en wil jij je verder ontwikkelen als ondernemer, zorgapotheker of
allround beherend apotheker? Talent&Care helpt je bij het maken van je loopbaankeuzes
en het vinden van de werkplek die het beste bij je past. Daarnaast bieden we een
persoonlijk ontwikkel- en opleidingsprogramma waarin aandacht voor jou centraal staat.
Wij geloven dat je alleen een goede zorgverlener kunt
zijn als er ook goed voor jou wordt gezorgd. Aandacht
voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling
staat daarom bij ons op nummer 1. Dit doen we door het
bieden van:
C
A
R
E

ontinue persoonlijke ontwikkeling
andacht voor reflectie en ontspanning
elevante en gevarieerde werkervaring
mpowering, inspiratie en energie

Afhankelijk van je wensen en doelen kies
je uit functies zoals deze:
• Tweede apotheker
• Tweede apotheker in Opleiding tot
Openbaar Apotheker Specialist
• Beherend apotheker
• Zorgapotheker

Continue persoonlijke ontwikkeling
Je kunt veel meer dan je zelf denkt. We dagen je dan ook
uit om telkens weer het beste uit jezelf te halen. Onze
people managers coachen je in je werk maar zorgen er
ook voor dat je in balans blijft. Bovendien kun je intervisie,
trainingen en onderwijs bij ons volgen. Zo volg je samen
met andere artsen en apothekers een op maat gemaakt
ontwikkel- en opleidingsprogramma.

Afhankelijk van je werkervaring kies je voor
één van onze trajecten:
•
•
•
•

ApNIOS (0 – 2 jaar werkervaring)
ApIOS (3 tot 5 jaar werkervaring)
Senior apothekers (> 5 jaar of meer werkervaring)
Zorgapotheker

Aandacht voor reflectie en ontspanning
Omdat er meer is in het leven dan werk alleen, bieden
we ook veel ruimte voor reflectie en ontspanning. Je
wordt onderdeel van een jong, gezellig en hecht team
van apothekers en artsen waarmee je altijd kunt sparren.
Over je werk maar ook over persoonlijke dingen zoals
twijfels, lastige collega’s, werk-privé balans en stress. Ook
organiseren we leuke evenementen. Zo gaan we elk jaar
met z’n allen op skivakantie en organiseren regelmatig
borrels en etentjes.

Relevante en gevarieerde werkervaring
Als jonge apotheker loop je waarschijnlijk rond met veel
loopbaanvragen: Hoe ziet mijn toekomst eruit? In welke
apotheek kom ik het beste tot mijn recht? En wat zijn
mijn doorgroeimogelijkheden? Talent&Care helpt je
antwoorden te vinden op deze vragen en zorgt ervoor dat
je in korte tijd veel werkervaring opdoet in verschillende
apotheken. Zo ontdekken we samen welke functie en
apotheek het beste bij je past.

Empowering, inspiratie en energie
Tomeloze energie, motivatie en een frisse blik, wie wil dat
niet? In de zorgsector kan dat best een uitdaging zijn. Bij
Talent&Care begeleiden we jou graag in je ontwikkeling
tot vitale zorgprofessional. Naast onze opleidingen en
coaching zorgen we voor de nodige dosis energie en
inspiratie zodat jij in je kracht staat en in balans blijft als
zorgverlener.

Wil jij ook aan de slag bij Talent&Care?
We zijn benieuwd naar jouw drijfveren, kwaliteiten
en ambities. Talent&Care werkt samen met
openbare apotheken, poliklinische apotheken en
ziekenhuisapotheken, verspreid over heel Nederland. De
keuze voor het wat, waar en hoe is nu aan jou!

Benieuwd wat Talent&Care voor jou kan betekenen?
030 - 227 01 97 of 06 - 285 285 49 / e.vandenhoven@talent-care.nl

Albrechtlaan 9, 1404 AH Bussum | 030 - 227 01 97 | www.talent-care.nl

Voorjaarsdag 7 mei 2019

Door dik en dun

Auteur: Narin Martens - Akrawi

Bij aankomst wordt afgetekend voor
aanwezigheid, een koord met naambadge
en een ‘goodiebag’ overhandigd.
Om 9:25 uur start de voorzitter van de VJA
Denise van Vessem met het voorwoord.
Hierin vertelt zij o.a. het belang van lid
worden van de LAD. In de goodiebag zit
een formulier voor aanmelding bij de LAD
en een Tony’s Chocolonely reep. De deal
is: terwijl je de reep opeet, dien je het
formulier voor lidmaatschap in te vullen!
Om 9:30 uur opent dagvoorzitter drs.
Desirée Burgers, ziekenhuisapotheker,
de dag door ons mee te nemen in het
ontstaan van overgewicht en de rol van de
industriële revolutie hierin.
De toename van koolhydraatintake
en daarnaast de verminderde fysieke
inspanning hebben ertoe geleid dat in 1997
gesproken werd van een obesitasepidemie.
Hedendaags vinden er zo’n 10.000
bariatrische ingrepen per jaar plaats.
Prof. dr. Catharijne Knibbe is klinisch
farmacoloog en ziekenhuisapotheker. Zij
gaf een lezing over de onderzoeken die zij
en haar afdeling uitvoeren om tot de juiste
dosering van diverse geneesmiddelen te
komen bij obese patiënten.

Haar take home message hierin is:
doe geen voorspellingen op basis van
geneesmiddeleigenschappen, maar zoek
naar literatuur. Je kunt bij lange na niet
op basis van voorspellingen doseringen
extrapoleren naar obese patiënten.

ziekenhuisapotheker. Hij vertelde ons
wat de mogelijke complicaties zijn
na bariatrische chirurgie en hoe de
farmacokinetiek en -dynamiek verandert.
Deze verandering werd voor een aantal
geneesmiddelen besproken.

De tweede plenaire lezing werd gegeven
door dr. Roel Hoogma, internistendocrinoloog. Hij vertelde over de
verschillende factoren die leiden tot
obesitas en de verschillende mechanismen
die verstoord raken bij obesitas en het
gevolg hiervan.
Bij deze patiënten kan bariatrische
chirurgie een optie zijn, daar het de enige
effectieve behandeling voor obesitas is op
lange termijn.

Na een heerlijke lunch gingen we verder
met de workshops. Ik was ingedeeld voor
workshop ‘doseringsadviezen obesitas en
bariatrische chirurgie’, waarbij Mandy van
Rhenen door middel van een aantal cases
ons heeft laten oefenen met de adviezen
die te vinden zijn op knmp kennisbank. Een
handig weetje: per 20 mei komen er voor
een groot aantal geneesmiddelen nieuwe
adviezen voor dosering bij obese patiënten
op knmp kennisbank.

Brigitte Bliemer- Meegdes, bariatrie
verpleegkundige, vertelde ons vervolgens
over de verschillende soorten ingrepen en
de voor- nadelen hiervan. Ook vertelt ze
over het traject dat de patiënt doorloopt
bij een bariatrische ingreep. Zo dient de
patiënt goed begeleid te worden, omdat het
eetpatroon behoorlijk verandert.

De tweede workshop waaraan ik
mocht deelnemen was ‘voeding bij
obesitas patiënten en na bariatrische
chirurgie’, gegeven door José Bluemer.
Hierin werd dieper ingegaan op de
voedingssupplementen die patiënten na
bariatrische chirurgie dienen te nemen.

De laatste plenaire lezing werd
gegeven door dr. Jan Peter Yska,

Na de plenaire terugkoppeling en afsluiting
konden we beginnen aan de borrel!
<

De Jonge Apotheker | 25e jaargang 2019 nr.2 - 7

Versterk je positie als
apotheker in dienstverband:
word lid van de LAD
De VJA werkt
nauw samen met
de Landelijke
vereniging van Artsen
in Dienstverband
(LAD) die sinds
2014 ook apothekers
in dienstverband
als aanverwante
beroepsgroep onder
haar hoede heeft.
De LAD is met ruim
35.000 leden de grootste
werknemersorganisatie
voor artsen en andere
zorgprofessionals in
dienstverband, waaronder
apothekers.

Zo is de LAD cao-partij bij de Cao
Apothekers in dienstverband. Maar de
LAD doet nog veel meer om de positie van
alle apothekers te verstevigen. En dus ook
die van jou. Als belangenbehartiger van
werknemers kan je bij de LAD gedurende
je hele carrière terecht voor al jouw
arbeidsrechtelijke vragen. De juristen van
de LAD checken bijvoorbeeld je eerste
arbeidsovereenkomst of geven je antwoord
op de vraag of de afdracht die voor je
pensioen betaalt wel klopt. De LAD kon zo
al vele apothekers goed op weg helpen.
Campagne
De VJA ondersteunt apothekers
vakinhoudelijk. De LAD zet zich in voor de
versteviging van de positie van apothekers.
Zo zorgen we er samen voor dat jij jouw
werk goed kunt doen. Het is dan ook
niet voor niks dat de VJA alle apothekers
oproept om lid te worden van de LAD. Om
die reden is de VJA onlangs een campagne
gestart onder het motto: ‘Jij controleert
elke dag je recepten, maar wie controleert
jouw contract?’ VJA brengt daarmee een
heel concreet voordeel van het LADlidmaatschap voor het voetlicht. Maar er
zijn nog veel meer nuttige zaken die je
automatisch bij je lidmaatschap krijgt en
waarmee je dus je voordeel kan doen (zie
kader).
Versteviging positie apothekers
Hoe kijkt de LAD aan tegen de
ontwikkelingen in het apothekersveld?
Wat is nodig voor versteviging van de
positie van apothekers? Aan het woord
cao-onderhandelaar Rob Koster. “Als LAD
zijn we allereerst natuurlijk erg blij met
de promotiecampagne van VJA. We hopen
dan ook dat komende tijd de bekendheid
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Rob Koster

met de activiteiten van de LAD onder jonge
apothekers toeneemt. Als apotheker ben je
immers een essentiële behandelaar in de
eerste lijn. Dan is het ook goed te realiseren
dat eigentijdse arbeidsvoorwaarden nodig
zijn om ervoor te zorgen dat jij je werk
goed kunt uitvoeren.”
Rob Koster geeft een aantal voorbeelden:
“Denk aan afspraken over veilig en gezond
werken, of aan concrete maatregelen
die agressie op de werkvloer moeten
terugdringen, maar ook aan vergoeding van
scholing en ontwikkeling. Allemaal zaken
waar we ons graag hard voor maken. En
natuurlijk moet er ook aandacht zijn voor
een reële loonontwikkeling die leidt tot
verbetering van koopkracht en die er ook
voor zorgt dat het vak van apotheker een
aantrekkelijk beroep blijft. Dit draagt bij aan
een aantrekkelijke sector om in te willen
blijven werken. Het is nodig daarop te
anticiperen omdat uit berekeningen van het
Capaciteitsorgaan blijkt dat de vraag naar
apothekers de komende jaren toeneemt.”

“De LAD vindt het daarnaast van groot
belang dat ook openbaar apothekers
kunnen meedenken en -praten over de
veranderingen in de zorg”, vervolgt Rob
Koster. Zij moeten de gelegenheid krijgen
een visie te ontwikkelen op de toekomst
van hun vak binnen de muren van de
apotheek. Maar ook betrokken worden
bij strategische en tactische beslissingen,
zoals onderhandelingen met verzekeraars.”
Rob Koster plaatst een kritische noot bij
de waardering van apothekers. “Feit is dat
op dit moment de loonontwikkeling van
apothekers uit de pas loopt in vergelijking
met andere zorgsectoren. In de eerste twee
cao’s hebben we stappen voorwaarts gezet
met verbetering van arbeidsvoorwaarden,
maar stilstaan is geen optie. De huidige
cao liep tot en met 31 december 2017, dus
de loonontwikkeling staat alweer een tijdje
stil, wat eigenlijk verlies van koopkracht
betekent. Voor de LAD is het de hoogste
tijd voor nieuwe cao-afspraken, maar
daarover bestaat op dit moment nog geen
overeenstemming. Het overleg tot nu toe
is stroef verlopen en kan wel een boost
gebruiken! Je kunt onze inspanningen voor
een nieuwe cao onderstrepen en onze
slagkracht aan de cao-tafel vergroten, door
nog vandaag lid te worden. Je verstevigt
niet alleen jouw positie, maar ook die van
al jouw collega’s: samen krijgen we meer
voor elkaar.”

Wat het kost?
Door gebruik te maken van de regeling
in de cao of een regeling bij je werkgever
hoeft het lidmaatschap je of helemaal niets
of slechts een fractie van de contributie te
kosten. Dit zijn de opties:
Je kunt een beroep doen op de cao als je
bij een apotheker werkt die lid is van VZA
(Vereniging Zelfstandige Apothekers).
In de cao staat dat je werkgever de
contributie vergoedt vanuit de vergoeding
functiegebonden kosten. Dan kost het
LAD-lidmaatschap je niets.
Als je bij een keten werkt kun je vrijwel
altijd een beroep doen op een bruto/
netto regeling. Hoe dat werkt? Vraag
je werkgever om de contributie van je
brutosalaris in te houden. Daardoor betaal
je netto een fractie van de contributie.
Meer weten of aanmelden?
Meer weten over onze activiteiten en
wat we voor jou kunnen betekenen?
Kijk dan op www.lad.nl.
Je kunt je aanmelden via het
inschrijfformulier op www.lad.nl.
Vragen? Neem contact met ons op via
bureau@lad.nl.
<

DE LIDMAATSCHAPSVOORDELEN
Vanaf het moment dat je lid bent,
profiteer je van alle LAD-voordelen:
• Vraag je je af of je salaris
marktconform is? Zit je in een
lastig re-integratietraject waar je
juridisch advies over wilt? Of heb
je vragen over jouw werkrooster
of pensioen? In dit soort situaties
kun je juridisch advies krijgen. De
LAD-juristen staan dagelijks voor
je klaar en helpen snel. Als LADlid kun je kosteloos voor 20 uur
per jaar gebruikmaken van deze
dienstverlening.
• Je geniet automatisch
van de voordelen van
vakbondsactiviteiten. Zo heb
je inspraak en stemrecht over
afspraken voor een nieuwe cao.
• Je bent gratis verzekerd
voor aanvullende
beroepsaansprakelijkheid; een
must voor iedere zorgprofessional.
• Tegen een zeer aantrekkelijk tarief
kun je trainingen volgen op het
gebied van onderhandelen en
time- en stressmanagement.
• Via onze financiële ledenservice
maak je gebruik van een breed
pakket aan diensten, zoals korting
op privé-verzekeringen of korting
op financieel advies.
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Bedrijfsbezoek
Spits Oosterwolde
Waar werk je, wat doe
je, hoe gaat dat bij jou?
Vragen die we allemaal
wel kennen van borrels
met collega’s.
Waar dat allemaal wel
niet goed voor is ontdekten
wij onlangs tijdens een
borrel in Zwolle.
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Rogier Hilbers kwam op het idee om
een rondleiding te regelen bij SPITS
Oosterwolde, het baxterbedrijf dat gelieerd
is aan de apotheek waar hij werkt. Dit idee
werd enthousiast ontvangen én enthousiast
uitgewerkt, waarna de uitnodiging voor het
‘bedrijfsbezoek SPITS Oosterwolde, incl.
rondleiding’ de deur uit kon. Een unieke
kans voor het nemen van een kijkje in de
keuken bij dit baxterbedrijf.
Woensdag 10 april was het zo ver en zijn
we afgereisd naar Oosterwolde. Na de
koffie is ons eerst e.e.a. verteld over het
ontstaan van dit bedrijf en de manier van
werken. Ook kwamen we meer te weten
over UPLUS, het ‘zusje’ van SPITS. UPLUS
is een landelijke instellingenapotheek
die samen met een netwerk van lokale
apotheken farmaceutische zorg biedt
aan zorginstellingen. UPLUS onderhoudt
het contact met het management van de

instelling en de lokale apotheken leveren op
een laagdrempelige manier de dagelijkse
zorg op de locaties.
Na de kennismaking met UPLUS hebben
we, voorzien van labjas en muts, met eigen
ogen gezien hoe de medicijnrollen worden
gevuld, welke controlemomenten er zijn
en hoe de rollen klaar gemaakt worden
voor verzending naar de apotheken. Erg
interessant en leuk om een beeld te krijgen
bij wat er allemaal moet gebeuren voordat
zo’n rol in de apotheek en bij de patiënt is.
Na het napraten onder het genot van de
goed verzorgde lunch zijn we weer terug
gegaan naar onze eigen recepten. SPITS
nogmaals bedankt!
<
Nadien Abbink en Eva de Koning
ReCo’s Drenthe/Overijssel

10 tips in de strijd tegen burnout
apothekers is het fenomeen burnout niet
vreemd. Dit vraagt om bewustwording van
en aandacht voor dit onderwerp.
Natascha Deguelle is gynaecoloog en
voormalig arts voor arbeid en gezondheid
en Lilian Wirken is verloskundige en
coach. Beiden zijn ze bovendien ook
mindfulnesstrainer.
Tegenwoordig lees je overal over hoge
burnout cijfers. Je hoeft de kranten en
bladen maar open te slaan of je leest
erover. Onder zorgprofessionals lijken deze
cijfers extra hoog te zijn. Ook onder jonge

Besteed geen overtollige
energie aan zaken
waarover je geen controle
hebt. Als zorgprofessional
ben je gewend de touwtjes in
handen te hebben en heb je
graag controle over situaties.
Maar als je goed gaat kijken,
heb je vaak geen controle. Dan
helpt verzet tegen de situatie
niet. Dat kost veel energie.
Wanneer je geen controle
of keuze hebt helpt alleen
acceptatie. Hoewel dat soms
kan voelen als controleverlies is
het dat zeker niet. Controle die
je niet hebt, kun je immers ook
niet verliezen.

1

Onderzoek je
regelmogelijkheden en
neem invloed waar het
kan. Krijg je te maken met
stressvolle situaties waarop
je invloed kunt uitoefenen
is het nemen van initiatief
en moed nodig. Zo kun je
bijvoorbeeld regelen dat je
meer zeggenschap krijgt over
je agenda, over je werkinhoud
en werkorganisatie. Vaak kan er
meer dan je in eerste instantie
denkt.

2

Herken de mini-pauzes
die het werk je biedt
en beleef deze bewust.
Het opstartmoment van
de computer, het wachten
op een printopdracht, de
trage software die je dwingt
tot wachten, het kleine
wandelingetje van de ene
naar de andere plek en niet te

3

Natascha en Lilian hebben het tot hun
missie gemaakt hun steentje bij te dragen
aan het voorkomen van burnout klachten
van zorgprofessionals. Hiervoor werken ze
samen in MediModus, een trainingsbedrijf

vergeten, de plaspauze. Zomaar
voorbeelden van potentiële
minipauzes die je cadeau
krijgt op een werkdag. Alleen
wanneer je ze herkent, kun je ze
benutten!
Bepaal welke elementen
van je werk het de
moeite waard maken
en richt je aandacht hierop
bewust. Vaak word je volledig
in beslag genomen door de
negatieve dingen in het werk.
Misschien heb je een hekel aan
bepaalde deeltaken of snak je
naar veranderingen. Maar zie
je de positieve dingen net zo
prominent? Probeer eens een
dag bewust je aandacht op de
positieve zaken te richten. Hoe
voel je je dan aan het eind van
je werkdag?

4

Een stap verder dan tip
4 is elke dag een korte
notitie maken van de
dingen die vandaag goed gingen
of die bijgedragen hebben
aan je werkplezier. Dit hoeven
helemaal geen grote dingen te
zijn. Wanneer je dit regelmatig
doet, train je jezelf steeds meer
om positieve dingen waar te
nemen.

5

Gedeelde smart is
halve smart. Benut de
gelegenheden van sociale
steun in en buiten het werk.
Dit is een van de belangrijkste
energiegevers. Hoewel je de
neiging kunt hebben je juist
terug te trekken uit sociale

6

dat geaccrediteerde bij- en nascholingen
verzorgt op het gebied van veerkracht en
bevlogenheid. Een van deze trainingen is
het 7-daagse programma ‘Stop to Practice’
waar burnoutpreventie en ontwikkelen
van veerkracht speerpunten zijn. In
groepsverband gaan zorgprofessionals
gezamenlijk op zoek naar veerkracht,
werkvreugde en efficiënte oplossingen
voor beroepsdilemma’s.
Door hun kennis en ervaring
hebben Natascha en Lilian
veel tips tegen burnout.
Hieronder delen ze er 10 met je.

contacten, is steun zoeken
wanneer je te maken krijgt met
moeilijke zaken in werk en leven
veel effectiever.
Gedeelde vreugd is
dubbele vreugd. Vaak gaat
het in werkoverleggen
of teamvergaderingen vooral
over dingen die anders of
beter moeten. Maar wij raden
je aan om het met collega’s
ook regelmatig juist over
de positieve elementen van
het werk te hebben. Welke
elementen van het werk
geven juist plezier, waar zijn
jullie als team trots op, welke
successen zijn er behaald?
Welke strategieën in het
omgaan met werkstress kun je
van elkaar leren? Humor en met
elkaar lachen, is hierbij extra
ondersteunend.

7

Zelfzorg verdient een
prominente plaats op je
to-do-lijstje. Alleen als
je zelf gezond en fit bent, kun
je duurzaam bijdragen aan
de gezondheid van anderen.
Wat is goede zelfzorg? Hierbij
hoort o.a. zorg voor je lichaam
in de vorm van beweging,
goede voeding en vooral ook
voldoende kwalitatief goede
slaap. En hierbij hoort zorg
voor je geest, waarvan het
beoefenen van mindfulness
een goed voorbeeld is. En ook
zorgen voor zingeving en balans
tussen werk en privé draagt bij
aan je gezondheid.

8

Doe regelmatig een soort
APK-keuring van je werk
en je leven. Zorg dat je
jezelf steeds beter leert kennen.
Weet welke waarden voor jou
niet onderhandelbaar zijn.
Beantwoord eerlijk de vraag of
je het gevoel hebt dat je werkt
in een context die hierbij past.
Hierbij eens de hulp inroepen
van een buitenstaander,
bijvoorbeeld van een coach,
kan enorm helpen een nieuw
perspectief op je werk en leven
te krijgen.

9

Ontwikkel een
levensfilosofie waarin er
ruimte is voor moeilijke
tijden, tegenslag en stress.
Dit houdt in dat je een kijk op
het leven ontwikkelt waarin
deze niet vermeden hoeven te
worden. Nee, ze maken juist
deel uit van een volwaardig
leven. Een jaar bestaat immers
ook niet alleen uit lente en
zomer; herfst en winter horen
er ook bij en hebben hun
functie. En wanneer je getroffen
wordt door tegenslag heb jij
persoonlijk dus ook niet gefaald.
Ieder mens maakt in zijn leven
onvermijdelijk tegenslagen
mee. Een dergelijke instelling
ondersteunt de ontwikkeling
van veerkracht en helpt burnout
voorkomen.

10

Dit is slechts een deel van de
vele tips die er te geven zijn.
Welke tip wil jij delen met je
collegae? Natascha en Lilian
<
zijn heel benieuwd.
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WERKEN BIJ BENU APOTHEEK
Als marktleider bieden wij ambitieuze apothekers
aantrekkelijke carrièremogelijkheden.
• Ga aan de slag in een BENU Apotheek als beherend of tweede apotheker.
• Ondersteun je apotheker collega’s “in het veld” vanuit het hoofdkantoor.
• Kies voor Brocacef Ziekenhuisfarmacie, integrale farmaceutische zorg aan
instellingen.
• Of ga werken bij Brocacef Zorglogistiek, waar je ook terecht kunt met een
farmaceutische opleiding.
JongeHondenNetwerk
Voor jonge nieuwsgierige professionals hebben wij binnen Brocacef, de moederorganisatie van BENU Apotheken, het JongenHondenNetwerk. Ben je naast een
baan ook op zoek naar extra uitdaging? Dan ben je bij het JongenHondenNetwerk
aan het juiste adres. Een enthousiaste groep collega’s komt periodiek samen om te
net-werken en elkaar en de organisatie beter te leren kennen. Ideeën en innovaties
worden enthousiast onthaald en vormgegeven. Hier maak je samen het verschil.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Loop bij ons langs of neem contact op met Tim van Welzen op 06 - 20 60 87 60 /
tvwelzen@brocacef.nl of Demet Sharif op 06 - 18 53 60 39 / dsharif@brocacef.nl.

ApoAnders

Apothekers die niet in de openbare
farmacie werken maar op een
andere plaats in de maatschappij
hun expertise laten blijken.

Yvette Nusse
Meestal lees je in ApoAnders over een
apotheker die ergens anders werkt dan in
de openbare apotheek.

Toen de redactie van de JA mij vroeg om iets te
schrijven voor deze rubriek moest ik daarom
even goed nadenken. Want ik werk gewoon in
een openbare apotheek, de apotheek is alleen op
het Caribische eiland Sint Eustatius.

Het begon allemaal ruim een jaar
geleden. Toen kreeg ik een mailtje, of
ik geïnteresseerd was in een vacature
op Sint Eustatius. Het leek me altijd al
leuk om een tijdje in het buitenland te
werken maar ik was er niet actief mee
bezig, had het enorm naar mijn zin bij
Thio Pharma en was net begonnen in het
bestuur van de VJA. Bovendien is Statia
(zoals Sint Eustatius liefkozend genoemd
wordt) maar 21 km2 groot, wonen er maar
3500 mensen en is er (op het eerste
gezicht) geen bal te beleven. Maar toen
mijn vriend en ik er meer over te weten
kwamen, werden we verliefd op het
eiland en na een bliksem bezoekje hakten
we de knoop door: we gingen. Inmiddels
zijn we er al weer 9 maanden en vinden
het heerlijk.
Maar goed, wat doe ik als apotheker nou
op zo’n klein eilandje? Alles, eigenlijk.
Er is namelijk maar één apotheek, de
Golden Rock Pharmacy, en daar werk ik
als enige apotheker. Daardoor ben ik de
enige op het eiland die medicatie mag
verstrekken, uiteraard samen met de
apothekersassistenten. Er is op het eiland
dus niks waar we op terug kunnen vallen
en daarmee komen we op mijn grootste
uitdaging: voorraadbeheer.
Omdat Statia een bijzondere gemeente
van Nederland is, moeten we aan de

Nederlandse regelgeving voldoen. Alle
medicatie komt dan ook uit Nederland,
gewoon van Mosadex of Brocacef. Het is
alleen erg lastig om het hier te krijgen.
Het kan met de boot, dat duurt ongeveer
4 weken, of met het vliegtuig, dat duurt
ongeveer een week maar is erg prijzig.
Gelukkig wordt ik heel goed bijgestaan
door de drie apothekersassistenten. Met
jarenlange ervaring met het eiland leven
laten ze zich niet zomaar gek maken en
kennen ze iedere patiënt. Ook de patiënten
zijn gewend aan de uitdagingen van
een eiland, ze begrijpen heel goed dat
een nieuw middel niet op voorraad is en
wachten er geduldig een week op. Een
verademing ten opzichte van Nederland!
De dagelijkse receptgang is verder niet zo
anders. We gebruiken een AIS, scannen alle
doosjes, geven informatie en bellen artsen
voor alternatieven. Dat laatste komt wel
wat vaker voor maar persoonlijk vind ik dat
juist leuk. Elke dag moet ik wel een keer op
zoek naar een geschikt alternatief binnen
onze voorraad. Als het nodig is bestel
ik iets speciaal voor de patiënt maar ik
probeer zoveel mogelijk te werken met wat
we hebben. In spoedgevallen moet ik soms
creatieve oplossingen bedenken.
Samen met de andere zorgverleners op het
eiland probeer ik de zorg ook steeds een
beetje beter te maken. Door regelmatig en

persoonlijk overleg, protocollen en FTO.
Doordat het eiland zo klein is, kende ik al
snel vrijwel alle zorgverleners, korte lijntjes
is een understatement. Maar doordat het
zo klein is, is het onmogelijk om alle zorg
aan te bieden. Een aantal specialisten
brengt af en toe een bezoek maar voor
veel verwijzingen en onderzoek moeten
patiënten naar Sint Maarten of Colombia.
Dan komen ze soms terug met een recept
voor exotische medicatie die wij in
Nederland niet hebben en waar ik dan
een alternatief voor moet zoeken.
Al met al dus een leuke, afwisselende
baan. Daarnaast is het natuurlijk ook niet
vervelend om op een subtropisch eiland
te wonen. We hebben een huis met een
grote tuin en een prachtig uitzicht, het is
altijd lekker warm en in het weekend liggen
we vaak op het strand. Het is makkelijk
om mensen te leren kennen want je komt
ze overal tegen. Er is geen bioscoop of
theater maar er zijn regelmatig activiteiten
en iedereen gaat op vrijdag naar dezelfde
bar en daarna naar de Ocean View voor
karaoke. Af en toe slaat de ‘island fever’
toe en gaan we even het eiland af, even in
een andere omgeving waar niet iedereen je
kent. Om daarna met veel plezier terug te
gaan naar ‘ons’ eilandje.
<
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Binden en Boeien
de recente KNMP-regiobijeenkomsten;
het apotheekteam zorgt! De ambitie
die wij daar hebben uitgesproken is
een trots, goed gekwalificeerd en
functionerend apotheekteam (apothekers
en apothekersassistenten) dat
persoonsgerichte farmaceutische zorg
verleent en daarvoor voldoende uitgerust
is. En wij maken nu -met elkaar- dit
apotheekteam van de toekomst. Hoe
zorgen we er voor dat we de juiste mensen
op de juiste plek hebben of krijgen en dat
zij ‘gebonden’ blijven aan de apotheek en
de branche? En biedt de branche voldoende
beroepsperspectieven?

Suzanne Kooij is senior beleidsadviseur
Farmacie en Markt bij de KNMP en
o.a. CAO-secretaris voor de ‘CAO
Apothekers in dienstverband’ en de
‘CAO Apotheken’. Van huis uit is Suzanne
arbeidsrechtjurist, maar waar de lezers
haar wellicht ook van kennen is dat zij
docent is aan de ApIOS-opleiding op het
onderdeel arbeidsrecht.
De 2 B’s
Mis ik niet een 3e B, hoor ik je denken…
Het voorjaar is begonnen, de zomer is
in aantocht en dan wordt er vaak weer
aandacht geschonken aan de 3 welbekende
Borst, Billen en Buik. Maar de 2 B’s van
Binden en Boeien verdienen ook zeker de
aandacht en niet alleen in een bepaalde
periode van het jaar.
Het Binden en Boeien van mensen in hun
werk verdient immers altijd de aandacht.
Medewerkers zijn het belangrijkste
kapitaal van een bedrijf. Het is steeds
lastiger om goede nieuwe collega’s
voor de apotheek te vinden, zowel
apothekersassistenten als apothekers.
Het is een ‘hot item’. Niet voor niets was
arbeidsmarkt(beleid) het onderwerp van
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De cijfers laten zien dat er niet voldoende
openbaar apothekers instromen om aan
de (toekomstige) vraag van openbaar
apothekers specialist te voldoen, zoals
geraamd door het Capaciteitsorgaan1.
De uitstroom onder apothekers stijgt.
Ook bij assistenten zien we een grotere
uitstroom dan instroom2. Wat zorgt er
voor dat mensen zich niet (meer) willen
Binden aan onze branche? En waarom
vertrekt men uit de branche? Zijn ze niet
meer geboeid vanwege de agressie aan
de balie, hoge werkdruk of (een gebrek
aan) beroepsperspectief? Zaak om hier
meer duidelijkheid in te verkrijgen, zodat
we daar -met elkaar- verder actie op
kunnen ondernemen. We zijn in gesprek
met VJA, LAD, SBA en met jullie, het
werkveld, om te bezien hoe we ervoor
kunnen zorgen dat het mooie vak van
apotheker en apothekersassistent
voldoende perspectief heeft en blijft
houden; voor degene die al in de apotheek
werkt, maar ook voor de toekomstige
farmaceutische zorgverleners. Ook zijn
wij zijn in gesprek met universiteiten en
ROC’s over een goede aansluiting op het
werkveld en onderstrepen het belang
van voldoende en kwalitatief goede
stage- en opleidingsplaatsen. Dit zijn
gemeenschappelijk belangen die je alleen
samen kunt op- en aanpakken.
Om mensen te Binden en te Boeien is het
belangrijk om te weten wat mensen drijft

én mensen blij maakt. Zorgen dat het werk
‘werkbaar’ blijft, waarbij de privé situatie
ook niet uit het oog mag worden verloren.
Waarom heb jij gekozen voor de opleiding
farmacie? En wat zijn jouw drijfveren om
je vak uit te (blijven) oefenen? Waarom
spring jij je bed uit in de ochtend om
naar de apotheek te gaan? Daarbij spelen
ongetwijfeld het werken in een team
met leuke collega’s, de binding met de
patiënt en het zijn van zorgverlener voor
je patiënten een belangrijke rol. De patiënt
die complexer wordt in zijn ziektebeelden,
veeleisender wordt als persoon en zich niet
altijd zo genuanceerd uit. Dat laatste zorgt
er soms ongetwijfeld wel eens voor dat je
de deken liever over je hoofd trekt en in
bed wilt blijven liggen.
Als ik naar mezelf kijk is dan wordt het
Binden en Boeien bepaald door het werken
met fijne en slimme collega’s, maar ook de
diversiteit van mijn werk. Mijn specialisatie
is het arbeidsrecht en arbeidsmarktbeleid
(ik zit meer in de A’s, wat mij als alfa niet
verkeerd uitkomt). In mijn vorige werk als
advocaat werkte ik ook voornamelijk in het
arbeidsrecht, maar veranderde het werk
in de loop der jaren niet echt. Het werk
Boeide mij niet meer voldoende. In mijn
huidige werk als beleidsadviseur lever ik
onder andere een bijdrage aan de branche
op het gebied van arbeidsvoorwaarden (als
cao-secretaris adviseer ik cao-partijen),
arbeidsrecht (Helpdesk, lesgeven aan de
vervolgopleiding) en arbeidsmarkt. Door
deze onderwerpen aan elkaar te linken en
te combineren met de andere onderwerpen
in de branche, maakt het mooi en dankbaar
werk om te doen. Het geeft voldoende
perspectieven om dit werk nog jaren voort
te zetten. Is dat ook het geval bij jou en
jouw collega’s?
Mijn collega’s en ik zien dat er logischerwijs
behoefte is aan perspectief in het werk.
Natuurlijk kun je met jouw master
Farmacie diverse kanten op. Werken in
de openbare farmacie, het ziekenhuis, in
onderzoek, onderwijs, beleid, et cetera.
Maar hoe zit het met perspectief als je

DE baan hebt gevonden? Denk daarbij
aan (verdere) specialisatie en functieen taakdifferentiatie. Zo worden er in
het land al initiatieven ontplooid met
kaderapothekers, die een expertise hebben
op een bepaald zorggebied zoals diabetes,
hart- en vaatziekten, longaandoeningen
of ouderen. Een mooie rol van de
apotheker als eerstelijns zorgverlener
om aanspreekpunt te zijn voor vragen
van collega’s en in overleg te treden met
andere zorgaanbieders om daarmee de
zorg aan de patiënt nog beter te maken.
Er wordt nu nagedacht hoe de functie
van kaderapotheker formeel kan worden
ingevoerd als subspecialisme van de
openbaar apotheker. En kan je dit ook niet
doortrekken naar apothekersassistenten;
waarom geen specialisatie op
aandoeningen zoals diabetes, longaandoeningen, hart- en vaatziekten? Daarnaast
zou er ook loopbaanperspectief geboden
kunnen worden van farmaceutisch
ondersteunend medewerker, via junior,
naar medior en senior apothekersassistent

en wellicht een POA-er (in navolging
van de POH-er bij de huisarts). Ook de
aankomende richtlijn consultvoering biedt
een mooie kans voor het apotheekteam om
zichzelf nog beter als zorgverlener op de
kaart te zetten. Door de veranderende
patiënt, maatschappij, ontwikkelingen
verandert het werk. Maar maakt dat het
niet juist uitdagender en geeft dat meer
perspectief?

pedicure ruimte én nog veel belangrijker:
een blije, gemotiveerde collega.
Het is en blijft een uitdaging voor ons allen
om er voor te zorgen dat we (nieuwe)
collega’s Binden en Boeien voor het vak.
A, B, C, is not always as easy as 1, 2, 3, maar
met gezamenlijke kracht komen we een
heel eind. We houden contact!
Suzanne Kooij-Glansdorp

Het is mooi om de uitdaging te (blijven)
zoeken en vergeet daarbij ook niet om
soms eens ‘out of the box’ te denken. Ook
op gebieden die op het eerste gezicht
misschien niets met het werk in de
apotheek van doen hebben; bijvoorbeeld
het leren van een andere taal of een
andere vaardigheid of opleiding. Een
apothekersassistente ging aan de slag
met de opleiding tot pedicure; iets wat
ogenschijnlijk niets met het werk in de
apotheek te maken heeft. Het leverde
uiteindelijk een mooie business case voor
de apotheek op die nu is uitgebreid met een

Jeukende ogen

Heeft u nog vragen over deze
onderwerpen? Dan kunt u nader contact
opnemen met Suzanne Kooij of Anneke
Geusgens-Blom, beleidsmedewerker
Specialisten Farmacie bij de KNMP.
<

1	Capaciteitsplan 2017 Openbaar Apothekers,
Stichting Capaciteitsorgaan voor Medische en
Tandheelkundige Vervolgopleidingen, Utrecht,
april 2017
2	Arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche 2017,
Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA)

COLUMN

Batool Jadoon

Het hooikoortsseizoen is weer van start gegaan. Rode jeukende ogen, een
geïrriteerde neus met als leuke bijkomstigheid een hoop niezende patiënten. Laat
me de teleurstelling aan de balie over de nazending van livocab-oogdruppels
dan ook niet vergeten. ‘Ik snap dat het vervelend is en dat u er altijd baat bij heeft,
maar we hebben er een goed alternatief voor. Dit alternatief gaat ook prima samen
met de rest van uw medicatie.’ Je kent het wel, dagelijkse praktijk. Apotheek-ish.
Tussen al het apotheekwerk door zie ik een whatsapp-berichtje van een collega apotheker met een doorgestuurd
artikel. ‘Voor een kleine kwaal kan uw huisarts u straks doorverwijzen naar de drogist.’ Ik scrol snel door het artikel
op mijn telefoon. Hoezo drogist? Als apotheker kreeg ik hier spontaan jeukende ogen van.
Het artikel deed mij denken aan een situatie die ik had meegemaakt tijdens het zonnige Paasweekend. Ik stond
geduldig in de rij bij de drogist te wachten. Het was overduidelijk dat de man in de rij voor mij last had van hooikoorts.
Niezen, het wrijven in de ogen en het doosje cetirizine dat hij vasthield verklaarde genoeg. Ik stond echter te kijken van
het gesprek dat aan de kassa gevoerd werd. ‘Kan het ook samen met de rest van mijn medicatie? Van de apotheek krijg
ik altijd iets anders, maar ik ben het vergeten op te halen.’ Ik weet het, privacy enzo, maar de apotheker in mij kon het
niet laten mee te luisteren. Ik bedoel, can you even blame me? Het meisje aan de kassa, ik schat haar een jaar of 16, trok
een moeilijk gezicht toen de man haar een blaadje liet zien. ‘Dit is wat ik allemaal gebruik’. Het arme kind wist niet wat
haar overkwam en besloot er een collega bij te roepen, die vervolgens net als haar bedenkelijk van het lijstje naar de
man keek. ‘Sorry meneer, ik kan u niet vertellen of dit samen kan met de rest van uw medicatie’ zei de collega van het
meisje. ‘Wij zijn geen apotheek.’
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Pensioen:

VER WEG, MAAR BETER WEL EVEN OPLETTEN

Auteurs: Elaine Lie-Kwie - ten Berge (bestuurslid SPOA) en Annelien van Groningen (voorzitter BPOA)

Elaine Lie-Kwie - ten Berge

Annelien van Groningen

Pensioen mag dan misschien wel een
saai onderwerp lijken, toch kun je jezelf
er beter even in verdiepen om een stevig
inkomensverlies aan het einde van je
actieve loopbaan te voorkomen. Pensioen
is ooit bedacht door werkgevers om
bedelende oud-werknemers en huilende
weduwen van de poort van de fabriek te
weren. Maar pensioen als oplossing voor
financiering van de oude dag staat nog
steeds fier overeind.

worden. Samen bepalen de leden van
BPOA, de apothekers zelf dus, hoe de
pensioenregeling er precies uit ziet.

De dagen van een zeker pensioen in
Nederland liggen achter ons, maar de
vraag naar een goed pensioen blijft.
Ook apothekers gaan anders naar hun
pensioen kijken. Ze zijn op zoek naar
duidelijkheid en een stevig fundament.
SPOA is het pensioenfonds voor apothekers
werkzaam in de openbare apotheek.
Een veranderende beroepsgroep met
een veranderend pensioenuitzicht. BPOA
is de beroepspensioenvereniging waar
iedere openbaar apotheker lid van kan
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Waarom pensioen bij SPOA
In de jaren 70 ontstond de vraag naar
een uniforme pensioenregeling voor de
beroepsgroep openbare apothekers.
Geheel in lijn met het landelijke beeld

SPOA. Apothekers werkzaam
in de openbare apotheek
nemen verplicht deel aan de
collectieve pensioenregeling.
De pensioenregeling wordt
uitgevoerd door SPOA, het
pensioenfonds voor de openbare
apothekers. Het pensioenfonds
beheert een vermogen van
bijna 2 miljard euro voor haar
deelnemers. Het bestuur bestaat
uit apothekers, aangevuld met
een beleggingsdeskundige.

van het ontstaan van pensioenregelingen
voor bedrijfstakken, bedrijven en
beroepsgenoten. Bij voldoende draagvlak
werden deze pensioenregelingen
door de overheid verplicht gesteld en
ondergebracht bij een pensioenfonds.

BPOA. Apothekers werkzaam
in de apotheek doen er goed
aan om lid te worden van BPOA,
de Pensioenvereniging van
openbare apothekers. De leden
van deze vereniging stellen
onder meer de inhoud van de
pensioenregeling vast. Alleen
bij voldoende leden kan de
openbaar apotheker ook in de
toekomst blijven rekenen op een
collectieve pensioenvoorziening!
Het bestuur van BPOA bestaat
uit openbare apothekers. Het
Apothekerspensioen is van, voor
en door apothekers werkzaam in
de openbare apotheek.

Wist je dat er twee VJA-leden zeer
betrokken zijn bij ons pensioen?
Annelien van Groningen (32
jaar) is werkzaam als openbaar
apotheker in Apotheek Kloppend
Hart te Veenendaal. Zij is sinds
2013 bestuurslid bij BPOA en
sinds vorig jaar voorzitter.
Haar betrokkenheid bij het
pensioendossier is begonnen
toen zij namens de VJA lid
was van de COALA. Dat was
destijds de commissie van
de KNMP die advies gaf over
arbeidsvoorwaarden.
Oud voorzitter van de VJA,
Elaine Lie-Kwie – ten Berge
(32 jaar) werkt als openbaar
apotheker in Apotheek Het Oude
Land en Apotheek Maasdijk
in het Westland. Zij is in 2016
betrokken geraakt bij SPOA
en momenteel bestuurslid van
het fonds en voorzitter van de
communicatiecommissie.

Waarom niet zelf regelen?
De vraag naar pensioenregelingen in
grotere collectieven komt voort uit de wens
van werkgevers, werknemers en overheid
om inkomensverlies na de actieve loopbaan
te voorkomen. Een collectief en verplicht
gestelde pensioenregeling heeft daarbij zijn
voordelen. Grote collectieven zorgen ervoor
dat de lasten gezamenlijk gedragen kunnen
worden. De verplichtstelling van één
regeling zorgt voor voldoende volume en
geeft samenhang binnen de beroepsgroep.
Een mooie vorm van solidariteit.
Zonder verplichtstelling is de opbouw
van het pensioen nog geen 30% van
het pensioen in de verplicht gestelde
omgeving. Mensen hebben doorgaans niet
de discipline om periodiek voldoende geld
opzij te zetten en bagatelliseren financiële
problemen die in de (verre) toekomst
zouden kunnen voorkomen. Zij bouwen
zonder verplichtstelling vaak veel te weinig
op en komen vervolgens op latere leeftijd in
de financiële problemen.

Bij een onderzoek onder
deelnemers van SPOA eind 2018
kwam naar voren dat meer dan
2/3 van de apothekers graag
keuzevrijheid wil. Maar slechts
26 % van de respondenten gaf
aan het zelf ook beter te kunnen
regelen dan een pensioenfonds.

880.000 euro op 68
En het gaat om veel geld. Op de
pensioendatum (68-jarige leeftijd) heeft
een deelnemer van SPOA gemiddeld
880.000 euro pensioenkapitaal
opgebouwd. Voldoende om
(gemiddeld nog meer dan 15 jaar)
van het ouderdomspensioen of
nabestaandenpensioen te kunnen genieten
en een grote achteruitgang in inkomen te
voorkomen. Voor de meeste apothekers
die nu starten is dit naast de AOW de
belangrijkste inkomensbron.
Premie en rendement: voor elke euro 1,64
terug
Voor dat pensioen betalen apothekers
wel een flinke premie. Afhankelijk van het
salaris kan deze premie oplopen tot 16.000
euro per jaar. Je wil dan wel weten wat
je daarvoor terug krijgt. SPOA belegt de
premie om een goed rendement te behalen,
zonder daarbij te veel risico’s te lopen.
Het pensioenvermogen dat uiteindelijk
voor een deelnemer wordt opgebouwd,
wordt gebruikt voor ouderdomspensioen,
nabestaandenpensioen en (onder
voorwaarden) een premievrijstelling
bij arbeidsongeschiktheid. Dat zijn dus
uiteenlopende bestemmingen. Gesteld kan
worden dat een deelnemer gemiddeld voor
elke ingelegde euro premie momenteel 1,64
terugkrijgt na pensionering.
Waarom doen pensioenfondsen het zo
slecht?
SPOA doet het (net als veel andere fondsen)
helemaal niet slecht. De rendementen op

Je kunt het vraagstuk van de lage
rente mooi vergelijken met een
spaarrekening. Zonder rente
moeten spaarders het benodigde
geld voor het spaardoel vrijwel
geheel zelf bijeenleggen. Dat geldt
nu ook voor het pensioen. Goede
rendementen op reeds ingelegde
premies zorgen er echter voor
dat de ingelegde euro’s toch goed
geïnvesteerd zijn. Maar goede
rendementen uit het verleden
mogen wij niet gebruiken voor
aannames voor de toekomst.

het vermogen zijn goed. Pensioenfondsen
hebben momenteel wel veel last van de
lage rente. Die is bijna nul. Dat betekent dat
voor pensioentoezeggingen in de toekomst
het daarvoor benodigde vermogen nu
al in bezit moet zijn. Door de lage rente
verwachten pensioenfondsen namelijk dat
het vermogen over de tijd maar weinig kan
groeien.
De opkomst van de openbare apotheker
in loondienst
Tot 2000 bestond de beroepsgroep vooral
uit zelfstandigen en DGA’s (directeurgrootaandeelhouders). Een groep die
naast het pensioen een extra appeltje voor
de dorst had in de vorm van een eigen
apotheek. Maar bij het onderzoek naar
klanttevredenheid van afgelopen jaar was
maar liefst 70% van de respondenten
loondienstapotheker. Een groep die
voor de financiering van de oude dag
afhankelijker is van het pensioen bij SPOA.
Deze groep vooral jongere apothekers
hecht dan ook meer belang aan de
collectieve pensioenregeling en ook aan
de verplichtstelling. Het draagvlak voor
een goed pensioen is onder apothekers in
loondienst een stuk groter.
Hoe weet ik of ik later voldoende geld
heb?
Deelnemers zijn soms kritisch op
pensioenfondsen. Zij weten niet hoeveel
zij terug krijgen van de ingelegde premie
of wat de hoogte van het pensioen zal zijn.
Onbekend maakt onbemind natuurlijk en
ook de negatieve berichtgeving in de media
zorgt voor onzekerheid. Maar ongeacht de
lage rente leveren de ingelegde premies
in elk geval een goed rendement op. En
hoewel het pensioenfonds geen zekerheid
kan bieden over de uiteindelijke hoogte
van het pensioen, is dat in elk geval een
degelijke basis voor de financiering van de
oude dag.
<
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Sluit je aan bij het leukste team
apotheekprofessionals van Nederland
en maak de reis van je dromen!

PharmaLead zoekt startende apothekers die net klaar zijn met hun studie en ook
nog wat van de wereld willen zien. Wij bieden jou de mogelijkheid om 9 maanden
bij ons te komen werken, waarna je 3 maanden betaald kan gaan reizen.
Je ontvangt die drie maanden gewoon salaris en wij betalen je vliegticket*!
Na terugkomst van je reis kan je weer aan de slag als apotheker. Geef je carrière
een vliegende start en maak de reis van je leven!
*Voor je vliegticket ontvang je van ons een vergoeding van 1000,- euro.

Join us!

Solliciteer op de vacature
Reislustige Startende Apotheker.
Wil je eerst meer weten? Neem
dan gerust contact met ons op!
info@pharmalead.nl
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Interview
David van Hartskamp
Waarom kiezen steeds meer mensen voor detachering?
Belangrijk om te vertellen is dat we eigenlijk geen
detacheringsbureau meer zijn. Zo is PharmaLead destijds wel
opgericht, maar het bedrijf heeft zich de afgelopen tijd ontwikkeld
tot een organisatie met een breed pakket aan diensten. Detachering
is er daar één van maar we bieden tegenwoordig ook consultants
en managers. We nemen projecten aan van onze klanten en met
elkaar kijken we vervolgens welke deskundige het best past bij
het betreffende project. Steeds meer apothekers kiezen voor
onze organisatie omdat bij ons de wensen van de professionals
centraal staan. Wat willen zij, waar worden ze gelukkig van? Door
het werkgeluk van de zorgprofessional centraal te stellen, zorgen
we ervoor dat de patiënt de best mogelijke zorg krijgt. Dit doen
wij o.a. door gebruik te maken van een zogenaamd ‘psychologisch
contract’. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de sociale
sfeer, een goede werk-privé balans en er zijn echte relevante
opleidingsmogelijkheden. Er is veel keuzevrijheid, men kan zelf
bepalen welke apotheek het best aansluit bij de wensen en
ambities. Daarnaast ben je bij PharmaLead onderdeel van een grote
groep apothekers, die veel met elkaar in contact staan en regelmatig
samen komen voor cursussen, trainingen en werkoverleg. De
professional staat in contact met een grote club gelijkgestemden
waardoor kennis uitgewisseld kan worden. Die saamhorigheid en

12 jaar geleden begon David van
Hartskamp met PharmaLead,
toendertijd een detacheringsbureau
voor apotheekprofessionals.
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid
tot een veelzijdige dienstverlener in de
apotheekbranche. We vroegen David naar
zijn mening over de volgende onderwerpen.

hechte samenwerking maakt het werken bij PharmaLead voor veel
mensen interessant. Door een wisselende werkplek doe je veel
kennis en ervaring op. Tegelijkertijd bouw je aan een uitgebreid
netwerk in de apotheekbranche.
Waarom steeds meer vacatures aan de randen van het land?
Er is sprake van een hoge mate van feminisering in de
apotheekbranche. Tegenwoordig zijn steeds meer vrouwen
apotheker, een beduidend verschil in vergelijking met vroeger.
Deze vrouwen werken vaak parttime waardoor je meer apothekers
nodig hebt om hetzelfde aantal vacatures in te vullen. Vrouwelijke
apothekers zijn veelal getrouwd met hoogopgeleide mannen. Deze
mannen werken vaak fulltime in de grote steden waardoor de
vrouwelijke apothekers ook aan deze regio’s gebonden zijn.
Mede hierdoor ontstaan er steeds meer vacatures aan de randen
van het land.
<
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Wat is het toch
een prachtig
beroep, apotheker!
Auteur: Irene Westhoff-ten Horn

Een unieke branche
De gezondheidszorg, en met name
de farmaceutische zorg is al jaren in
ontwikkeling en staat anno 2019 steeds
weer voor nieuwe uitdagingen.
Het geneesmiddelenverbruik en
polyfarmacie neemt toe, omdat we met
elkaar ouder worden.
We slikken steeds meer, willen goed
geneesmiddelengebruik begeleiden met
e-health en personalized medicine en
willen ziekenhuisopnames verkorten
door goed en efficiënt samen te werken.
Apothekers en thuiszorg gaan meer
samenwerken om verkeerd medicijngebruik
te verminderen, door protocollen op te
stellen en overal hetzelfde medicijn te
gebruiken.
Apothekers en huisartsen gaan steeds
meer samenwerken op het gebied van
FTO, combi-consulten en het delen van
labwaarden. De apotheker wordt steeds
meer mede-behandelaar en de stages
gaan over in farmaceutische co-schappen.
De spanning tussen arts en apotheker
wordt kleiner, je staat samen sterk
voor de zorg aan de patiënt, want die
staat centraal. Gezondheid is en blijft
belangrijk. Zorg staat voorop, maar moet
wel betaalbaar blijven. Het ministerie
van VWS gaat onderhandelen met de
farmaceutische industrie om de prijs
van nieuwe geneesmiddelen te drukken
middels een financieel arrangement. En
hoe om te gaan met geneesmiddeltekorten,
weesgeneesmiddelen, en het inzetten van
kennis en expertise om de vaccinatiegraad
te verhogen. Het zijn zomaar een aantal
zaken die spelen.
Er is altijd werk in de farmacie. En als ik dan
lees over fusies, overnames en faillissement
van diverse bedrijven, is er toch een soort
trots om in de farmaceutische branche
te mogen en kunnen werken: de patiënt
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wordt ouder en blijft medicijnen slikken,
gezondheid wordt steeds belangrijker,
het is een gemeengoed dat we als
zorgstaat koesteren. En de apotheker is dé
geneesmiddelenexpert.
De grote variëteit aan werkplekken
Als apotheker kun je altijd op de stoel van
een niet-apotheker gaan zitten en directeur
van een afdeling of internationaal bedrijf
worden, terwijl een niet-apotheker nooit
op stoel van een apotheker kan gaan
zitten. Je bent immers farmaceutisch
verantwoordelijk voor de aflevering van
geneesmiddelen en de vrijgiftes van
bepaalde grondstoffen en medicijnen.
Als je gaat werken in de openbare
apotheek, zijn er legio interessante
activiteiten die je kunt doen. Van
service, kwaliteit en patiëntenzorg, naar
administratieve – en managementtaken.
Denk bijvoorbeeld aan inkoop, contracten,
smartfilling, baxter, farmacotherapeutische
patiëntenzorg, overleg met diverse
disciplines, aansturen van assistenten op
de werkvloer, initiëren en uitvoeren van

diverse projecten, kwaliteitshandboek
onderhouden, audits uitvoeren etc.
Maar er komen ook nieuwe taken
bij: behandeling van kleine kwalen,
zelfstandig monitoren en continueren van
herhaalreceptuur, grotere betrokkenheid
bij de medicatie-continuïteit en veiligheid
rondom ziekenhuisopnames, het
bevorderen van therapietrouw en een
grote regierol bij medicatiebeoordelingen,
pil-consulentes die samen met de patiënt
bepalen welke pil het beste past. De
werkdruk neemt toe, maar wat je uitdagend
vindt, trek je naar je toe, en waar je minder
mee hebt, kun je delegeren, voor zover als
dat gaat.
Veel overleg met andere zorgverleners
Je kunt breed en divers bezig zijn en
hebt regelmatig contact met diverse
mede-zorgverleners en sparring partners:
FTO overleg, regio-overleg, KNMPbijeenkomsten, besturen dienstapotheek,
intervisiebijeenkomsten, zorggroepen,
VJA activiteiten, bedrijfsuitjes,
overlegstructuren in de poliklinische
apotheek/gezondheidscentrum/de cluster
of de regio.
En of je nu een zorgverlener bent, met
ondersteunende diensten en service aan de
patiënt, of je bent ondernemer en ambieert
het beheer van de apotheek of een eigen
apotheek, jij bepaalt hoe je toekomst eruit
ziet, en waar jij je energie in stopt. Alles is
mogelijk en bespreekbaar.
En als je wetenschapper bent, ook dán
kun je je vak als apotheker uitbreiden
met diverse onderzoeken, publicaties en
wetenschappelijke analyses.
Ook de mix van openbaar apotheker met
lesgeven op de universiteit of op het ROC is
bespreekbaar.
En wil je als openbaar apotheker een goede
work-life balance? Ook dan is een flexibele
invulling goed realiseerbaar. Maar het gaat
niet vanzelf, je moet zelf je eigen paden
banen en bewandelen.
Toekomstplannen
Hoe zal de apotheker zich in de
toekomst verder moeten ontwikkelen
en positioneren? Van geneesmiddelleverancier naar lifestyle adviseur? En mag
hij ook voor gaan schrijven?
Hoe zit het met het farmacogenetisch
profiel van de patiënt? En ‘Mijn
DNAmedicatiepas’?

Hoe maak je je als apotheker en
beroepsgroep nóg meer zichtbaar naar de
patiënt en de maatschappij. Wat kun je
betekenen voor iemands gezondheid, wat
draag je bij. Het wordt een speerpunt in
2019 vanuit de VJA.
Openbaar apothekers behoren tot de best
toegankelijke en meest laagdrempelige
zorgverleners in de eerstelijns zorg en
kunnen patiënten helpen hun ziekten goed
te managen. Ze kunnen een belangrijke
rol spelen bij vroegtijdige screening, point
of care- testen en speciale counseling
volgens de FIP. Zij zijn het die de patiënt
zo direct mogelijk kunnen informeren en
begeleiden.
Arbeidsvoorwaarden en
opleidingsmogelijkheden
Als je in de openbare apotheek aan de slag
gaat kun je ervoor kiezen om eerst een
aantal maanden ervaring op te doen, maar
vervolgens kun je ook de registratiefase
gaan doorlopen, om openbaar apotheker
specialist te worden. Volgens de CAO
apothekers in loondienst worden deze
kosten door de werkgever betaald.
Er zijn goede pensioenvoorzieningen en je
krijgt dagen mee voor het bezoeken van
congressen en symposia om up te date
te blijven met nieuwste farmaceutische
kennis.
Mocht je je verder willen ontwikkelen en
graag een “eigen apotheek” aansturen,
dan is de stap naar het beherend
apothekerschap gauw gezet, waarbij je
farmaceutisch eindverantwoordelijk bent
voor de hele organisatie. Hier leer je je
eigen managementstijl te ontwikkelen
en er duidelijk voor het team en de
patiënten te zijn. Je bent de spin in het
web en onderhoudt de interne en externe
contacten nauwlettend, met oog voor
kwaliteit en professionaliteit.

Never a dull moment in de apotheek.
Wat is het toch een prachtig beroep,
apotheker!
PharmaStep
Hét bemiddelingsbureau voor apothekers.
Rijksstraatweg 426, 2243 CH Wassenaar.
info@pharmastep.nl, M 06-51578302

<

DJAIDA

De Jonge Apotheker in de Apotheek.
In deze rubriek vertelt een jonge apotheker over
zijn of haar ervaringen in de openbare apotheek

AGGIE
VAN WINSSEN

Afgelopen zomer was ik op vakantie in Kenia. Inzicht in het leven in een land als
Kenia zet Nederland en ons georganiseerde leven hier op vele fronten in een heel
ander perspectief. Niet in de laatste plaats op het gebied van de huisarts- en
apotheekzorg.
Onze gids was al een tijdje verkouden en sinds een dag of twee ook wat koortsig.
Malaria had hij al laten uitsluiten door middel van een point-of-care test bij een
ziekenhuis. Op weg naar onze volgende bestemming besloot hij onderweg toch ook nog
even te stoppen bij de lokale huisarts, die meteen de lokale apotheker representeerde.
Voor het beeld: stel je een container voor van twee bij drie meter met een deur aan de
straatkant, waarin je van buitenaf de zorgverlener kunt zien staan aan de toonbank.
De patiënten doen hun zegje aan deze toonbank (AVG, wat is dat?) en komen met één
of meerdere doosjes naar buiten. Zo ook onze gids: na enkele minuten binnen, inclusief
wachttijd, komt hij naar buiten met drie doosjes met medicatie. Aangezien hij zelf
twijfelt of hij het echt nodig vindt om drie verschillende medicijnen te gaan gebruiken
vraagt hij aan mij wat voor medicatie hij heeft gekregen. Wat hij ook zou hebben,
het wordt goed aangepakt! Hij krijgt namelijk amoxicilline, een antihistaminicum én
prednisolon. Alles uitsluitend voorzien van een handgeschreven etiket met de naam
van het geneesmiddel, de sterkte en de dosering. ICT is er niet aan te pas gekomen,
vastleggen in een dossier, medicatiebewaking, voorlichting aan de patiënt, rekening
houden met privacy, overleg tussen arts en apotheker, terughoudendheid met het
voorschrijven en afleveren van onnodige medicatie, … Een groter contrast met de
Nederlandse apotheekzorg kan ik me niet voorstellen. Het verbaasde me bijna dat de
medicatie in blisters zat en er geen losse tabletten tevoorschijn kwamen.
Hier denk ik nog regelmatig aan terug als ik me bijvoorbeeld erger aan het feit dat we
nog steeds met faxen werken en er bergen papier doorheen gaan in de apotheek. Voor
ons als jonge apothekers voelt het werk in de apotheek op momenten nog behoorlijk
ouderwets en achterhaald. Als je dit echter vergelijkt met de apotheek”zorg” in Kenia,
wordt het wel duidelijker waarom de Nederlandse farmaceutische zorg behoort tot de
beste en meest innovatieve van de wereld. Als jonge apothekers zijn wij echter wel dé
uitgelezen personen om de innovatie voort te zetten en om ons team daarbij aan de
hand mee te nemen. Niet in de minste plaats omdat wij toch al de personen zijn die
erbij geroepen worden als de techniek ons in de steek laat: “Aggie, de printer doet het
niet, kun je kijken wat er aan de hand is?” “Aggie, er komen allemaal rare meldingen in
beeld, wat moet ik hiermee?!” Ik denk dat dit weinigen van ons onbekend voorkomt. Wij
zijn niet opgeleid tot ICT’ers, maar wel groot geworden met alle mogelijkheden die ICT
ons te bieden heeft. Laten we dit gebruiken om betere en efficiëntere zorg te leveren. <
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Een eigen apotheek:
je zal het maar hebben

Nitika Chouhan en Kenny van Deventer

Louis Keyzer

Een interview met drie jonge apotheek-eigenaren over hun
beweegredenen om zich in te kopen in een apotheek, wat daarbij
komt kijken en hun gouden tip om óók te gaan kopen!
1. Wie ben je en waar werk je?
Mijn naam is Louis Keyzer, ik werk in twee
apotheken in het noorden van Eindhoven:
Apotheek Artois en Apotheek Blixembosch.
Ik ben Nitika Chouhan en werk sinds juni
2018 als mede-eigenaar/apotheker in
Amstelveen bij de nieuwe maatschap Dr.
F. Amelink BV. Onder Dr. F. Amelink BV
vallen op dit moment de drie apotheken:
Molenweg, Rembrandt en Randwijck.
Ik ben Sarmad Safi en ik werk bij de
Tilburgse Apotheken B.V. te Tilburg.
Hieronder vallen twee apotheken: Apotheek
Klijsen en Apotheek De Quirijnstok.
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2.	Vertel eens iets over je loopbaan
die vooraf ging aan de koop van
een apotheek?
Louis: Ik heb gestudeerd in Groningen
vanaf de zomer 2007 en was afgestudeerd
in het voorjaar van 2014. Ik kom uit
een apothekersfamilie en mijn vader is
apotheek eigenaar van een apotheek die
inmiddels meer dan 90 jaar in de familie
zit. Toch heb ik besloten na mijn opleiding
niet (meteen) in mijn vaders apotheek te
gaan werken en zodoende ben ik gaan
solliciteren bij apotheken in de buurt van
mijn vaders apotheek (maar buiten het
concurrentie gebied). Ik kwam uit bij Birgit
van Tuijl – Knipscheer, eigenaresse van

Apotheken Artois en Blixembosch. Zij
zocht een tweede apotheker die haar kon
ontzien voor beide locaties. Ik werkte daar
samen met in totaal twee apothekers,
de eigenaresse zelf en mijn collega Ruud
Tolboom. Na 2,5 jaar (toen ik tevens de
vervolgopleiding had afgerond) had de
eigenaresse besloten eerder te stoppen
dan haar pensioengerechtigde leeftijd.
Omdat zij beide apotheken zelf vanaf 0
patiënten had opgebouwd, vond ze het
heel belangrijk dat de apotheken in goede
handen terecht zouden komen. Ruud en
ik hadden een goede klik samen en toen
onze baas Birgit had gevraagd of wij de
apotheken wilden overnemen, waren wij
direct enthousiast.

Nitika: Mijn loopbaan was gestart bij
Samenwerkende Apotheken Bollenstreek.
Ik kwam in een zeer inspirerende
apotheekomgeving terecht, met apothekers
die vooropliepen in zorg en in de relatie
die zij met andere zorgverleners hadden
opgebouwd. Ik kreeg de kans om daar als
tweede apotheker in opleiding tot openbaar
apotheker (specialist) te mogen gaan.
Na drie jaar wilde ik graag dichterbij
Amsterdam werken. De uitdagende
vacature om een nieuwe apotheek
te mogen openen en beheren op het
Amsterdam Centraal Station, sprak mij
gelijk aan. Mijn doel was om te bekijken
hoe mij de rol als beherend apotheker
lag en of ik een (nieuwe) apotheek
redelijk zelfstandig tot een succes kon
brengen. Ik had daarbij ook de ambitie
tot eigenaarschap besproken met de
eigenaren.
In juni 2016 mocht ik starten op het
Amsterdam Centraal Station en de
apotheek werd een succes. Een plek waar
ik mij eigenlijk graag had willen inkopen. De
eigenaren/apothekers gunden mij dit ook
en samen bedachten we een plan om dit op
een risicoloze manier te kunnen doen.
Toen kwam de kans om een maatschap
van apotheken in Amstelveen te mogen
eigenen, samen met een andere jonge
apotheker, Kenny van Deventer. In
Amstelveen zouden o.a. twee medisch
centra, waarin we samenwerken met
huisartsen en andere zorgverleners, tot ons
eigendom behoren. De kansen op Centraal
en Amstelveen waren niet met elkaar te
vergelijken.
Als oud-voorzitter van de VJA kon ik
het niet laten om, samen met een oudsecretaris van de VJA, de visie van de VJA
in Amstelveen te gaan implementeren.
De apotheek op het Amsterdam Centraal
Station heeft mij geleerd dat ik het beheren
en het succesvol maken van een apotheek
wel onder de knie kon krijgen en dat gaf
het vertrouwen om deze (iets wat meer
risicovolle) uitdaging aan te gaan. Maar de
kans om de nieuwe uitdaging met Kenny
aan te mogen gaan, gaf de doorslag voor
Amstelveen.

Sarmad: Na het afronden van mijn
studie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Sarmad Safi

ben ik gaan werken in Noordwijk bij de
Samenwerkende Apotheken Bollenstreek;
locatie Duinrand Apotheek Noordwijk. Ik
heb daar de belangrijkste taken van een
openbaar apotheker- als zorgverlener
en medicijnspecialist- geleerd. Ik heb
daar 3 jaar met veel plezier gewerkt en
mijn opleiding tot openbaar apotheker
specialist met succes kunnen afronden. Na
mijn registratie wilde ik meer zien van de
apotheekwereld en me als apotheker verder
ontwikkelen als ondernemer. Zodoende
heb ik een korte periode bij Talent & Care
gewerkt.

3.	Op welk moment dacht je ‘een
eigen apotheek, dat wil ik!’?
En waarom ging dat idee bij je
spelen?
Louis: Als ik eerlijk ben is de gedachte
‘ik wil een eigen apotheek’ bij mij nooit
aan de orde geweest. Vanaf het moment
dat ik wist dat ik openbare apotheker
wilde worden, wist ik ook dat ik ooit
het familiebedrijf zou overnemen en
doorzetten. Voordat ik er dus echt over kon
nadenken ‘wil ik dit?’, was mijn loopbaan
al redelijk uitgestippeld. Pas toen er ineens
op korte termijn mij de mogelijkheid werd
gegeven om een apotheek te kopen, ging
ik er actief over nadenken: wil ik dit nu al?
Wil ik eigenaar van meerdere apotheken
worden? Hoe groot wil je uiteindelijk
worden? Die vragen gingen bij mij als
eerste spelen.

Sarmad:
‘ Ik wist tijdens mijn studie al
dat ik wilde gaan ondernemen
in de apotheekwereld. Ik wil
een apotheker zijn die zijn
eigen keuzes maakt en een
zorgverlener zijn op mijn eigen
manier.’

Nitika: Ik zou willen bijdragen aan
innovatieve en servicegerichte ‘out of the
box’ manieren, om een apotheek succesvol
te laten maken. Daarbij is ‘het beter maken
van de patiënt’ mijn centrale doel. Ook
het creëren van een gezond bedrijf, met
gezonde medewerkers en medewerkers die
ook fijn met elkaar samenwerken en zich
kunnen blijven ontwikkelen, is iets wat ik
graag zou willen opzetten.
Naar mijn idee kon ik deze zaken alleen
goed tot zijn recht laten komen, als
ik zelf aan het stuur sta en ook de
financiële verplichtingen draag om dit te
verwezenlijken.
Sarmad: Ik wist tijdens mijn studie al
dat ik wilde gaan ondernemen in de
apotheekwereld. Ik wil een apotheker
zijn die zijn eigen keuzes maakt en een

>
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zorgverlener zijn op mijn eigen manier. Met
een eigen apotheek kan ik doen wat nodig
is om het proces in een apotheekbedrijf te
optimaliseren.

4.	Een eigen apotheek: dat is toch
hartstikke duur?! Hoe ging het
kopen in z’n werk?
Louis: Ja een apotheek is duur, net als dat
een huis ook duur is. Dat kun je meestal
ook niet alleen betalen. Het begint met
een bedrag dat er moet worden betaald
voor de apotheek. Dit bedrag kun je laten
toetsen door een financieel adviseur en zo
nodig nog onderhandelen over de prijs. In
mijn geval was dit niet nodig omdat mijn
collega en ik ‘de gunfactor’ hadden. Als
eenmaal een bedrag bekend is, ga je je
businessplan verkopen aan verschillende
banken. Je maakt een opzet hoe jij de
volgende 5 jaar voor je ziet en welke
financiering je daarvoor nodig hebt. Als
een bank vertrouwen heeft in jouw plan,
kun je onderhandelen over de termijn
van de lening (meestal 4-6 jaar, maar
soms langer), de zakelijke rente, je eigen
inleg (zoals ook bij een huis nodig is) en
eventuele extra afspraken (rekeningcourant, extra aflossing, afspraken over je
eigen salaris, etc.).
Nitika: Via de Nederlands Farmaceutische
Apothekersfonds (NFA) kon ik de apotheken
kopen. De visie van de NFA sprak mij enorm
aan: jonge apothekers in 5 jaar in staat
stellen om vanaf dag 1 als mede-eigenaar
te starten en te helpen de apotheken tot
een succes te brengen.
Het plan voor het inkopen en opkopen
is door hun helemaal uitgedacht. De
financiële cijfers rondom het opkopen van
meerdere apotheken is inderdaad duur en
risicovol. Echter door deze stap met NFA
en De Nederlands Farmaceutische Support
(DNFS) te mogen doen, worden deze
risico’s beperkt omdat je er goed in wordt
ondersteund.
Sarmad: Het is razendsnel gegaan, maar
zeker niet ondoordacht. Na 3 jaar als
tweede apotheker te hebben gewerkt bij
de Duinrand Apotheek Noordwijk, kwam
via VNA de kans om zelf te ondernemen

24 - De Jonge Apotheker | 25e jaargang 2019 nr.2

in twee samenwerkende apotheken. Die
mogelijkheid heb ik aangegrepen. De eerste
2 jaar ben ik in loondienst en daarna deel ik
al mee in de winst. Na totaal 5 jaar wordt
mijn dienstverband voortgezet in een
vennootschap. Als beherend vennoot werk
ik dan 16 jaar samen met VNA, waarbij de
stichting een percentage van de exploitatie
ontvangt. Na een totale periode van 21
jaar word ik dan volledig eigenaar van de
apotheek. Als beginnend apotheker spreid
ik via deze constructie dus mijn financiële
risico.

5.	Wat zijn de belangrijkste
veranderingen die je hebt
doorgevoerd sinds de apotheek
van jou is?
Louis: De grootste veranderingen die
ik met mijn collega heb doorgevoerd is
dat we het werk met twee apothekers
gingen doen in plaats van drie. Dat scheelt
dus behoorlijk in de personeelskosten.
Verder hebben wij onze bereidingsruimte
opgedoekt, die tot dan toe nog af en toe
werd gebruikt. Financieel kon dit niet uit,
maar het werd als service aangeboden
aan patiënten. Hiermee hebben wij zowel
personeelskosten weten te verlagen,
als abonnementskosten, verval-kosten
van grondstoffen en onderhoudskosten
(kalibratie materiaal, softwaresysteem,
etc.). Binnenkort gaan wij nog een andere
grote verandering doorvoeren; wijzigen van
groothandel en franchise!
Nitika: Betere werksfeer en behoud van
personeel die een lange tijd onder hoge
druk heeft moeten werken. Het wegnemen
van de druk is een van de belangrijkste
veranderingen die wij proberen te
verwezenlijken, mede door implementatie
van nieuwe (digitale) processen zodat wij
meer tijd overhouden voor zorg.
Sarmad: Wij zijn gewijzigd van groothandel,
wij hebben geen franchiseformule meer
en we hebben een volledig nieuwe website
voor de apotheek gemaakt. Daarnaast
ook veranderingen op het gebied van
personeelsbeleid, service en kwaliteit.
Verder willen wij LEAN en papierloos
werken introduceren.

Louis:
‘Het moeilijkste vind ik
personeelsproblemen.
Gelukkig heb ik een geweldig
team met veel beleving en
bereidheid, maar niemand
ontkomt zo nu en dan aan
problemen binnen het team.’

6.	Wat vind je het moeilijkste en
leukste aan je huidige baan?
Louis: Het moeilijkste vind ik
personeelsproblemen. Gelukkig heb ik
een geweldig team met veel beleving
en bereidheid, maar niemand ontkomt
zo nu en dan aan problemen binnen
het team. Voorheen kon ik nog deze
problemen overlaten aan de eigenaresse,
maar dit is als eindverantwoordelijke
niet meer mogelijk. Het leukste vind ik
(als zorgverlener) de waardering van een
patiënt of collega nadat een advies goed
heeft uitgepakt. Als ondernemer vind ik
een goede deal sluiten het leukste! Dat kan
zijn het wisselen van een spécialité naar
generiek waar erg veel prijsverschil in zit
(met akkoord van de patiënt uiteraard), of
het verlagen van een huidig abonnement of
afspraak met een substantieel bedrag.
Nitika: Het leukste is de vrijheid die je
hebt om het beleid van de apotheek
te bepalen en het besef dat dit ‘onze
apotheken’ zijn. Het moeilijkste vind ik de
verantwoordelijkheidslast die je draagt voor
het personeel als het niet goed zou gaan
met het bedrijf.
Sarmad: Het moeilijkste: soms moeten er
moeilijke beslissingen genomen worden en
ik ben de eindverantwoordelijke.
Het leukste: nieuwe ideeën verwezenlijken.

7.	Een eigen bedrijf, een team leiden,
het financiële plaatje: er komt
veel kijken bij het runnen van een
apotheek. Hoe heb je je hierop
voorbereid?
Louis: Vrij snel na de overdracht heb
ik een opleiding gevolgd op Business
universiteit Nyenrode. De formule Alphega
biedt deze cursus tegen verlaagd tarief
aan om met collega apothekers de
verschillende aspecten van het werk van
een apotheekeigenaar te ontdekken en
te verbeteren. Hier heb ik veel aan gehad.
Verder is het hebben van een goede collega
en sparringpartner een absolute vereiste
voor mij geweest, hier hebben wij samen
heel veel aan.
Nitika: Door de begeleiding van NFA en
DNFS krijgen wij ook sturing en begeleiding
middels cursussen en intervisie hoe wij een
apotheek kunnen runnen. Het is fijn om
gemotiveerde mensen die ook een eigen
visie op dit traject hebben om je heen te
hebben. Ze begeleiden en sturen je goed bij
gedurende 5 jaar, om gezamenlijke doelen
te halen. Wij kunnen als jonge apothekers
goed bouwen op hun ervaring.
Sarmad: Ondernemerschap is topsport. Je
moet focus, motivatie en ambitie hebben.
Je hebt behoefte om iets te bereiken in het
leven, iets op te willen bouwen om trots op
te zijn. Kortom met wilskracht kom je heel
ver. Daarnaast biedt VNA ook de middelen
om je het ondernemerschap eigen te
maken. Daarvoor faciliteert zij onder meer
cursussen, maar het is ook mogelijk te
overleggen met andere apothekers.

8.	Hoeveel uur per week ben je
met je werk bezig en is dat meer
of minder dan toen je nog in
loondienst was?
Louis: Ik werk tegenwoordig 4,5 dag in de
week; qua uren is dit ongeveer 38 uur per
week. In loondienst werkte ik 40 uur per
week en in het begin na de overname bleef
ik 40 uur per week werken. Sinds december
2018 hebben mijn collega en ik een tweede
apotheker in dienst genomen, waardoor wij
iets minder konden gaan werken. Weekend

is voor mij ook echt weekend. Natuurlijk
kan het zijn dat je toch nadenkt over de
apotheek of ergens mee bezig bent, maar
voor mij voelt dit niet als werk en zal ik
dus ook niet meerekenen als werkuren.
Je kunt je werkweken zo gek maken als je
zelf wilt. Mijn collega en ik hadden ervoor
kunnen kiezen om nog veel langer alles met
(maar) twee apothekers te doen in plaats
van drie, maar als er een gezinssituatie
ontstaat dan verschuiven logischerwijs
de prioriteiten enigszins. In plaats van
jaarlijks 50.000 euro extra verdienen met
twee apotheken, is gekozen om een extra
apotheker in dienst te nemen. Natuurlijk
wel met een goed businessplan, waarbij de
nieuwe apotheker zichzelf deels mag terug
verdienen.

Nitika: De afgelopen maanden heb ik
keihard moeten werken voor mijn eigen
apotheken. Meer dan ik in loondienst deed
bij de Bollenstreek.
Echter nu, ook door de goede begeleiding,
komen we in de tijd dat we ook ‘op onszelf’
moeten letten. Als je wilt ondernemen, of
iets tot een succes wilt maken, dan moet
je ook voldoende rust nemen en stap voor
stap kom je er. Ik probeer nu om 18.00 te
stoppen met werken en thuis ook echt
thuis te zijn. De volgende dag ga ik er
weer tegenaan. Ooit kan ik voor mezelf
misschien ook wel de beslissing maken
om minder te werken en anderen aan te
nemen, maar voor nu is het werk daar veel
te leuk voor.
Sarmad: Ik ben nu als ondernemer continu
bezig om onze apotheken beter te leiden,
op zoek naar nieuwe ideeën en ook de
service en kwaliteit uit te breiden. En
daarvoor moet ik bij de start het maximale
uit mijzelf halen. Het is vanzelfsprekend
dat ik nu meer uren maak dan de reguliere
werktijden. Dat is uiteraard meer dan
toen ik in loondienst was. Ondernemen is
hard werken maar ik vind wel dat je slim
moet blijven werken. Door slim te werken,
verhoog ik mijn productiviteit en kan ik dus
ook veel meer uit mezelf halen.

Louis: Je hebt nog steeds een leven
naast je werk! Natuurlijk ben je
eindverantwoordelijke, zowel qua zorg als
qua financiën. Dit betekent echter niet dat
je alles moet opgeven, geen eigen huis
kan hebben, geen gezin kan starten of
geen hobby’s meer kan hebben. De angst
dat een eigen bedrijf je leven overneemt
is overdreven. Het is wel altijd de vraag
hoe groot je wilt worden en hoe veel je
wilt verdienen. Als je bereid bent om daar
kritisch naar te kijken, kun je alles uit
het leven halen wat je wil én een eigen
apotheek runnen!

Nitika:
Voor de kandidaten die
echte kriebels hebben om
voor zichzelf te beginnen,
niet wachten, JE KAN HET!
Je hoeft niet te wachten tot
alles perfect is, ondernemen
leer je in de praktijk met
vallen en opstaan.

Nitika: Voor de kandidaten die echte
kriebels hebben om voor zichzelf te
beginnen, niet wachten, JE KAN HET! Je
hoeft niet te wachten tot alles perfect
is, ondernemen leer je in de praktijk met
vallen en opstaan.
Sarmad: Je kunt leren ondernemer te zijn.
Je moet van huis uit wel wat kwaliteiten
meenemen, zoals overtuigingskracht en
intelligentie. Maar heel veel is te leren.
Een andere tip: Durf!
<

9.	Wat is je gouden over-de-streeptrek-tip voor de potentiële
apotheek-eigenaren onder ons?
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Apo
& Auto

Een rubriek waarin automobielen
met karakter voorbij komen.
Mocht je een karakteristieke auto
hebben of iemand kennen die er
een heeft, stuur dan de redactie
een bericht.

Naomi
Davidson
Apotheker

Peugeot 107

1. Met wat voor toedieningsvorm
vergelijk je je auto?
Ik zou mijn auto het beste vergelijken met
een slow release of depot preparaat. Het
optrekken is meestal wat vertraagd, maar
als hij dan op gang is, komt hij in een
steady-state terecht en blijft hij goed op
snelheid (tot de tank leeg is).

2. Wat is je droomauto en in welke
setting wil je die rijden?
Een Tesla. Al vanaf het moment dat ik voor
het eerst een Tesla zag, jaren geleden, heb
ik eigenlijk een soort “crush” op Tesla’s. Ik
vind het heel mooie auto’s. Daarnaast zijn
ze ook nog eens ruim genoeg om mee op
kampeervakantie of wintersport te gaan en
kunnen ze voor een elektrische auto een
flinke afstand afleggen voordat de accu
leeg is.

3. U voert een review uit op uw huidige
auto en mag maximaal 3 interventies
doen. Wat past u aan?
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Als ik drie interventies zou mogen
doen aan mijn auto, zou dat als eerste
een temperatuurmetertje voor de
buitentemperatuur aan het dashboard
toevoegen zijn, zodat ik kan zien hoe warm
of koud het buiten is. Als tweede zou ik
graag cruisecontrol toevoegen. Heerlijk om
lange saaie stukken met dezelfde snelheid,
deze snelheid gewoon te kunnen instellen
en automatisch vast te houden en niet
zelf gas te hoeven geven of opletten dat
je te hard gaat. Als derde zou ik achterin
de kofferbak een soort opbergplekje willen
voor bijvoorbeeld een fles koelvloeistof
zodat dit niet met iedere bocht hoorbaar
door de kofferbak vliegt.

4. Wat is je leukste herinnering die je
hebt gemaakt doordat je deze auto
bezit?
Ik heb samen met mijn verloofde in mijn
auto onze trouwkaarten langsgebracht bij
een groot deel van onze gasten. Dit was
heel erg leuk om te doen vanwege alle

leuke reacties die je gelijk van mensen
krijgt.

5. Laat 1 vraag vervallen en bedenk
hiervoor een nieuwe vraag.
Vraag 2 mag vervangen worden door de
vraag: Welke droombestemming zou je
nog heen willen rijden met je auto? Voor
mij is dat Noorwegen. Mijn zusje woont in
Noorwegen en normaal ga ik daar met het
vliegtuig naar toe. Het is een enorm mooi
land en als ik daar met mijn auto naartoe
zou kunnen gaan, ben je veel flexibeler
in wat je daar kan gaan bewonderen.
Bovendien lijkt Noorwegen nog enigszins
haalbaar met een Peugeot 107 :).
<

REGIOCOÖRDINATOREN
Groningen/Friesland
Sylvia Oosting-Eleveld
Arnout Janse
groningenfriesland@vja.nu

Flevoland
Zie Amsterdam of Utrecht

Haarlem
Zie Amsterdam

Amsterdam
Suzette van de Schootbrugge
Chris Brouwer
Eva van den Berg
amsterdam@vja.nu

Groningen

Friesland

Delft/Leiden/Den Haag
Lisanne van den Eijkel
Susan Hanemaaijer
denhaagdelftleiden@vja.nu

Drenthe

Drenthe/Overijssel
Nadien Abbink
Eva de Koning
drentheoverijssel@vja.nu

Haarlem

Overijssel
Flevoland
Amsterdam

Zeeland/Rotterdam
Mandana Tadayon
Stephanie Hoogerwerf
rotterdamzeeland@vja.nu

Utrecht

Delft/Leiden
/Den Haag

Gelderland

Gelderland
Zie Utrecht of Overijssel

Rotterdam

Noord-Brabant

Limburg
Marjan Dings
Jolie Aarts
limburg@vja.nu

Zeeland

Limburg

Utrecht
Floor Overbeek
Yamin Chan
utrecht@vja.nu

Noord-Brabant
Manon Snels
Inge Hagemans
brabant@vja.nu
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Agenda
2019
JULI
06 Zomeractiviteit Drenthe/Overijssel
AUGUSTUS
13 VJA - jongNVZA avondsymposium
24 VJA/jongNVZA fietsactiviteit
27 Care for Pharmacy masterclass I
SEPTEMBER
11 Care for Pharmacy masterclass II
26 Care for Pharmacy masterclass III

Colofon

Bestuur VJA
Marleen van Brussel
Lid Specialisme
specialisme@vja.nu

Redactie
Marielle Bijlstra-Cramer
Anne-Marie Jipping
Narin Martens-Akrawi
redactie@vja.nu

Erwin van Breugel
Penningmeester
penningmeester@vja.nu

Cleo Chung
Lid Organisatie
organisatie@vja.nu

Vormgeving en opmaak
vockingontwerpt.nl

Deadline kopij
01 augustus 2019

Chuck van de Cappelle
Secretaris
secretaris@vja.nu

Algemeen adres VJA
Postbus 9272501, CX Den Haag
secretaris@vja.nu | www.vja.nu

Adreswijziging doorgeven
De VJA maakt gebruik van de
ledenadministratie van de
KNMP. Adreswijzigingen kunnen
worden doorgegeven via de
ledenadministratie van de KNMP.
Indien je geen KNMP lid bent, kun
je door in te loggen op www.vja.nu
jouw adreswijziging doorgeven.

Lid worden?
Neem contact op met de secretaris
voor een aanmeldingsformulier of ga
naar onze website www.vja.nu en vul
daar het formulier in.

Annemiek Muuse
Lid Communicatie
communicatie@vja.nu

Denise van Vessem
Voorzitter
voorzitter@vja.nu

Cindy Hoonhout
Lid Politieke en
Maatschappelijke zaken
maatschappelijkezaken@vja.nu

