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De toekomst
van jouw vak
Verder in deze JA:

Geldt de pensioendesinteresse ook voor
de jonge generatie
van apothekers?

#DOESDUUR
We vieren ons
25-jarig bestaan!

Stand van zaken:
Vervolgopleiding
openbare farmacie

‘Al bij de start van mijn studie wist ik
dat ik ondernemer wilde worden.
Een eigen apotheek is mijn doel’
Soheila Kamphuis-Mardany

Je eigen apotheek
zonder financieringsrisico
Je beheert een eigen apotheek, leert ondernemen en runt je zaak
zoals jij het wilt. Zonder financieringsrisico. En als er iets aan de
hand is, helpen wij je met een oplossing. Bestaat dit echt? Zeker.
Dit is wat Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken al sinds
1948 voor jonge apothekers doet!
Doorloop je registratiefase bij VNA of begin als gevestigd apotheker.
Gevestigd apothekers delen al na twee jaar mee in de winst. Na vijf
jaar beheer je de apotheek helemaal zelfstandig als medevennoot
van VNA. Uiteindelijk is de apotheek 100% van jou.

Interesse?
Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bekijken!
2 - 033-460
De Jonge Apotheker
27e jaargang
2021naar
nr.3
Bel
10| 00,
mail
vna@vna.nl of kijk op www.vna.nl

Voorwoord voorzitter
De Dikke van Dalen helpt mij uit de brand. Volgens het woordenboek
wordt de toekomst als volgt gedefinieerd: 1. ‘de tijd die nog komen
moet’ of 2.‘goede vooruitzichten’. De tweede definitie spreekt mij het
meeste aan. Fijn idee dat de toekomst altijd goede vooruitzichten
met zich mee brengt. Eén van die goede vooruitzichten is dat de
vervolgopleiding tot openbaar apotheker is herzien. Verschillende
partijen hebben gewerkt aan de vorming van de toekomstvisie over
de vervolgopleiding. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een vernieuwde
opleiding die toekomstbestendig is.

Voor u ligt de
derde editie van de
JA ‘De toekomst
van jouw vak’.
Het woord toekomst
vind ik intrigerend.
Wat is de toekomst
en wanneer komt de
toekomst?

Regelmatig komt de veranderende AOW-leeftijd in het nieuws
voorbij. De algemene trend in het nieuwsbericht is dat wij gezonde
Nederlanders ouder worden, waardoor de huidige pensioenregeling
niet houdbaar is. De oorspronkelijke AOW-leeftijd was bepaald
met het idee dat wij minder dan 20 jaar na ons pensioen zouden
doorleven. Alleen blijft onze gemiddelde levensduur (gelukkig) stijgen.
Ook van de ouderen van dit moment. Volgens het CBS zal de AOWleeftijd in 2060 gestegen zijn tot een leeftijd van 71,5 jaar. Dat zou
betekenen dat ik in mijn 67e levensjaar te horen krijg, dat ik alsnog
ruim 4 jaar moet doorwerken als apotheker. Elke dag ga ik met
plezier naar mijn werk, maar tot mijn 71e levensjaar? Dat durf ik nog
niemand te beloven. Eerlijkheidshalve gebied mij te zeggen dat zo’n
nieuwsitem bij mij niet altijd heeft beklijft. Zeker niet toen ik nog
studeerde. Dat waren zorgen voor morgen. Gelukkig leerde Gandhi
ons de wijze les: ‘De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen
bent’. En dit komt overeen met de visie van onze pensioenfonds.
Sinds ik ben begonnen met werken heeft mij de pensioenregeling wel
geïnteresseerd. Mede doordat de VJA en VAD hier druk mee bezig zijn
geweest de afgelopen jaren. Met trots mag ik zeggen dat afgelopen
zomer op 6 juli de Vereniging van apothekers in Dienstverband is
opgericht. De VAD behartigt de collectieve belangen van de apotheker
en heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw CAO tot stand is gekomen.
Een CAO is belangrijk voor nu, maar ook zeer belangrijk voor alle
apothekers in de toekomst. Inmiddels hebben wij geleerd dat de
toekomst alleen goede vooruitzichten met zich mee zal brengen, de
nieuwe CAO is daar in ieder geval wel één van.
Een ander veel besproken item in nieuwsberichten is ‘de duurzame
toekomst’. Dit betreft de toekomst van ons milieu, klimaat en
leefgebied. Inmiddels zijn de woorden ‘duurzaam’ en ‘toekomst’
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze twee woorden met
veel lading hebben ook betrekking op ons vak. Hoe maken wij ons
toekomstige apothekersvak duurzaam? Ben jij nieuwsgierig hoe dat
kan? Kom dan naar het symposium tijdens het Lustrum!
Iris de Jong
Voorzitter VJA
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Vacature
Recent Geregistreerd
Openbaar Apotheker

Ben jij een recent geregistreerd openbaar apotheker die van afwisseling houdt
in zijn/haar functie? Als interim apotheker bij PharmaLead heb je een leidende
rol in de apotheken van onze opdrachtgevers. Je krijgt de kans om in korte
tijd veel nieuwe werkervaring op te doen in een openbare, poliklinische -en
ziekenhuisapotheek in jouw regio. Bij PharmaLead maak je deel uit van een
gevarieerde hechte groep apothekers, waar je goed terecht kunt om te sparren,
maar ook voor sociale contacten.

Join us!
Solliciteer op de vacature Recent
Geregistreerd Openbaar Apotheker.
Wil je eerst meer weten? Neem dan
gerust contact met ons op!
info@pharmalead.nl
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Redactioneel

Lisanne
van de Ven

JOUW FOTO HIER?

MAIL DAN NAAR REDACTIE@VJA.NU
Onze missie in het vinden van een nieuw
redactielid gaat onverminderd door! Wil
jij meehelpen viermaal per jaar de JA
tot stand te brengen en ons mini-team
versterken, neem dan contact met ons
op via redactie@vja.nu.

Beste lezer, voor je ligt de derde editie van
de JA voor 2021.In dit nummer brengen
we jullie verschillende artikelen over de
toekomst van jouw vak. Juist voor ons als
jonge apothekers is het belangrijk op de
hoogte te blijven over wat er in ons vak
afspeelt. Ook al is ons pensioen nog ver weg,
toch vinden er op dit moment belangrijke
wijzigingen in onze pensioenregeling plaats.
Daarnaast is er eindelijk een nieuwe CAO en
wordt de opleiding tot specialist openbare
apotheker heringericht.

op de zomeractiviteit van de VJA en de
VNA. Uiteraard zijn onze vaste rubrieken
ApoAnders en Batool’s column weer
aanwezig. Helaas hebben we deze editie
afscheid moeten nemen van twee van
onze redactieleden. Gelukkig hebben we al
één vervanger gevonden, dus heb je leuke
ideeën voor het blad of wil je graag een
bijdrage leveren dan horen we dat graag. Er
is namelijk nog een plek vrij in de redactie.
Neem vooral contact met ons op als je
interesse hebt.

Ons lustrum wordt eindelijk gevierd en
daar besteden we dan ook graag aandacht
aan. Daarnaast wordt er teruggeblikt

Veel leesplezier
Namens de redactie

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

COLUMN | Batool Jadoon

Tijdmachine
De toekomst van ons vak is iets wat de laatste tijd steeds meer ter sprake
komt. Apothekersbijeenkomsten, campagnes vanuit de KNMP en VJA,
maar ook bij ons in de apotheek. Het valt mij op dat we steeds vaker en
meer bewust zijn van onze positie, maar ook proberen verder te kijken dan
de grote beren – zoals bijvoorbeeld zorgverzekeraars en internetapothekenop de weg en ons niet door hen te laten belemmeren.
Tijdens een uitje met het apotheekteam raakte ik in gesprek met een van mijn assistentes. Blijkbaar
houden ook zij zich bezig met de toekomst van ons vak. ‘Denk je dat de apotheek blijft bestaan?’
vroeg ze me. Kon ik maar in een tijdmachine stappen en het haar vertellen. Hoe zal de toekomst
er uit zien? Het is een onderwerp die wij, met name als jonge apothekers, niet kunnen negeren. We
kunnen blijven roepen dat de rol van de apotheker steeds meer wordt ondermijnd, maar hetgeen
waar we zelf invloed op hebben is ons eigen handelen.
Hadden apothekers zich 25 jaar geleden kunnen voorstellen dat ons vak eruit zou zien zoals het nu is?
Is de tegenwoordige tijd de toekomst die apothekers toentertijd voor ogen hadden? Wat zou je willen
zien als je in een tijdmachine zou kunnen stappen? Een toekomst waarin we meer zichtbaar zijn,
zorg verlenen, worden erkend en het verschil maken of een toekomst waarbij er passieve apothekers
te zien zijn die zich teveel hebben laten belemmeren door de grote beren? Een toekomst maken we
zelf. Hoe wil jij dat die er uit ziet?
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CareAbout gelooft dat aandacht voor de mens in de patiënt
begint met goede communicatie. Waarom?
Omdat gezondheid het meest kostbare bezit is van iedereen.

Openbaar Apothekers

Met de Openbaar Apothekers van
CareAbout bouwen we aan een
community van ambitieuze
Openbare Apothekers. Samen met
jou kijken we graag hoe we
apotheken op een efficiënte manier
kunnen ondersteunen en de
werkdruk te verlagen. Hoe we dit
doen? Door middel van persoonlijke
begeleiding, masterclasses en
uitdagende projecten op het gebied
van procesoptimalisatie.

Contact

Herken jij jezelf hierin en ben je opzoek naar een nieuwe uitdaging?
Neem dan contact met ons op!
www.care-about.nl
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recruitment@care-about.nl

085 - 130 22 44

Interview

De vervolgopleiding openbare
farmacie in ontwikkeling

Auteur: Linda van den Goor

Vorig jaar heeft de VJA samen met de WSO, het Centraal College en de Specialisten
Registratie Commissie gewerkt aan een toekomstvisie over de vervolgopleiding
tot openbaar apotheker specialist. Dit document was samen met een onderzoek
waarin de opleiding met andere specialisaties werd vergeleken de aanleiding om de
vervolgopleiding tot openbaar apotheker op de schop te nemen. Met de herziening
moet de opleiding sterkere condities creëren om de aankomend openbaar apotheker te
bekwamen in ‘professioneel leiderschap’, waarmee hij beter opgewassen zal zijn tegen
de enorme dynamiek binnen de (farmaceutische) gezondheidszorg. De herziening
moet leiden tot een duurzame, toekomstbestendige vervolgopleiding waarmee we nog
generaties vooruit kunnen. Inmiddels wordt er al ruim een jaar gewerkt aan het nieuwe
curriculum en wordt het tijd om de VJA leden te informeren over de stand van zaken.

Linda:

Olaf, zijn de kersverse openbaar
apothekers van nu onvoldoende bekwaam om
als farmaceutisch specialist zelfstandig een
apotheek te leiden?

Olaf:

Zoals voor alle (medische) opleidingen
geldt sta je er vaak op de dag (en vaak al
eerder) na registratie alleen voor. Natuurlijk
heb je een gedegen vervolgopleiding
doorlopen, maar iedereen weet dat het
maken van vlieguren bijdraagt aan de
kwaliteit van je handelen en professioneel
leiderschap. Als het niet anders kan, dan is

dat zo, maar de voorkeur gaat uit naar een
situatie waarin sprake is van voldoende
supervisie en begeleiding (op afstand)
zodat je als jonge klare toe kan groeien
naar professioneel leiderschap met een
zekere senioriteit. Van belang is, dat je je
lerend en kwetsbaar durft op te stellen.
Doe je voordeel met de verkregen feedback
van je (ex)opleider, maar leer vooral ook
van het gehele apotheekteam, waar je
tenslotte nog lange tijd mee zult verkeren.
De toekomstig openbaar apothekers die
volgens het nu nog geldende stramien
worden opgeleid zijn straks evenzeer
bekwaam. Er is immers sprake van een

opleiding die zichzelf bewezen heeft, maar
er is altijd ruimte voor verbetering en
aanpassing natuurlijk.

Linda:

Een voorwaarde hiervoor is in mijn
ogen een veilig en gezond opleidingsklimaat.
Recent verscheen er in het PW nog een artikel
over het feit dat jonge apothekers niet altijd
open en eerlijk durven te zijn over dit klimaat.
Hoe kijk jij hier tegenaan?

Olaf:

Je slaat de spijker op zijn kop.
Alles staat of valt met een goed

<
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opleidingsklimaat en een optimale relatie
aios en opleider, waarbij vertrouwen
en feedback sleutelbegrippen zijn. We
weten dat dit niet altijd het geval is en
zetten dit onderwerp dan ook steevast
op de agenda van de gesprekken die we
voeren met iedereen die betrokken is
bij de opleiding, waaronder met de WSO
(Wetenschappelijke Sectie Openbaar
Apothekers). We besteden hier tevens
aandacht aan tijdens de training van
opleiders en docenten, maar ook in de hele
structuur van de opleiding krijgt dit aspect
expliciet aandacht. We zijn hard bezig om
met name de begeleidingsstructuur in de
relatie aios, opleider en opleidingsinstituut
te versterken, o.a. door het inzetten van
mentoren, intervisiecoaches en adviseurs
praktijkopleiden. Deze laatste is de
intermediair tussen de opleidingspraktijk
en het opleidingsinstituut. Niet in de laatste
plaats is het belangrijk dat je als aios zelf
aan de bel trekt als er zaken niet goed
gaan. De opleiding is laagdrempelig en
goed benaderbaar voor aios en opleider.
Dat dit onderwerp tevens besproken wordt
met de VJA mag duidelijk zijn.

Linda:

Ja, onze missie bij de VJA is niet voor
niks een duurzame toekomst van het
apothekersvak voor de jonge apotheker.
Onder duurzaamheid verstaan wij ook een
veilig leerklimaat en bijvoorbeeld burnout preventie. Het 25-jarig bestaan van
de VJA wordt dit jaar gevierd door middel
van een lustrumweekend met het thema
duurzaamheid. Hierbij kun je onder andere
een workshop volgen over een duurzamer
werkgeluk en werkplezier.

Olaf:

Dat zijn zinvolle initiatieven die zeker
bijdragen aan de noodzakelijke balans
werk en privé en je in zekere zin ook
weerbaarder maken als jonge professional.
Vanuit mijn ervaring binnen de medische
vervolgopleidingen weet ik dat enorm veel
aiossen met dit vraagstuk worstelen en
men er vaak te laat achter komt niet of
onvoldoende opgewassen te zijn tegen
stress, waar deze ook vandaan komt. Je
zult ook als meer ervaren professional
moeten leren tijdig signalen bij jezelf te
leren herkennen, hier open over durven
te zijn en als het nodig is je hierin te
laten adviseren en/of begeleiden. Ook de

8 - De Jonge Apotheker | 27e jaargang 2021 nr.3

openbare farmacie bevindt zich in een
dynamisch krachtenveld wat onderhevig is
aan allerlei veranderingen waar je niet als
vanzelf op voorbereid en voor toegerust
bent. Dat in combinatie met ´life events´ en
het (mede) runnen van een professionele
organisatie met alle verantwoordelijkheden
van dien, vraagt nou eenmaal de nodige
energie en wendbaarheid.

Linda:

De jonge apotheker van nu zit vol
ambitie, maar vaak kan deze ambitie niet
worden vervuld binnen de vervolgopleiding.
Komt er ruimte voor eigen invulling? Zoals
ondernemerschap of een promotieonderzoek?

Olaf:

We kennen straks een
differentiatieruimte. Deze is niet
vrijblijvend, maar biedt de aios de
mogelijkheid om zich nader te verdiepen
in een onderdeel dat expliciet bijdraagt
aan zijn of haar toekomstige rol als OA.
Daarbij kan je denken aan vormen van
kwaliteitstoetsing en borging, strategisch
ondernemerschap, maar ook aan
vakinhoudelijke thema’s die samenhangen
met bepaalde patiëntcategorieën. Het
doen van promotieonderzoek maakt niet
expliciet deel uit van de opleiding, maar
een aantal basisvaardigheden op het vlak
van wetenschap wordt je wel aangeboden,
wat tenslotte hoort bij een postdoc
opleiding van dit kaliber. Persoonlijk
denk ik dat je als aankomend openbaar
apotheker serieus moet overwegen om
je – naast de benodigde vakkennis – te
verdiepen in thema’s die samenhangen met
kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering
(inclusief IT) en personeelsmanagement.
Dat zijn tenslotte zaken waar je in
toenemende mate mee geconfronteerd zult
worden en het niet vanzelfsprekend is dat
je hierin bekwaam (genoeg) bent.

Linda:

Zelf heb ik gemerkt dat het ontzettend
lastig is om de opleiding te integreren in de
praktijk waar je continue te maken hebben
met ad hoc werkzaamheden. Hoe wordt dit in
het nieuwe curriculum aangepakt?

Olaf:

Ook dit is een aspect dat we in alle
(medische) vervolgopleidingen kennen.
Dat hangt o.a. (logischerwijze) samen met

het gegeven dat de ´echte´ professionele
ontwikkeling nou eenmaal in de praktijk
plaatsvindt. Hoewel er uitzonderingen zijn,
ligt het accent van de praktijk nou eenmaal
op bedrijfsvoering en patiëntenzorg.
Het feit dat je gedurende je opleiding
twee jaar (of langer) in een en dezelfde
praktijk je ´stage´ doorloopt brengt extra
spanning met zich mee. Daarbij komt dat
de afhankelijkheid van de aios ten opzichte
van zijn/haar opleider groot is (N=1). Dit
spanningsveld zal altijd blijven bestaan,
maar proberen we wel in positieve zin te
beïnvloeden, o.a. door het verstevigen van
de relatie aios, opleider, opleidingsinstituut
zoals eerder naar voren gebracht. Daar
zou ik nog aan willen toevoegen, dat
het evaluatie- en beoordelingssysteem
ontwikkelingsgericht wordt vormgegeven.
En ik kan het niet genoeg benadrukken dat
de opleider een gedegen trainingstraject
zal moeten doorlopen dat (nog) meer
dan nu toegesneden is op modern
opleiderschap.

Linda:

Apotheken zijn er in alle soorten en maten.
Ik zou heel graag mijn apothekersblik willen
verbreden door ook ervaring op te doen in
een andere opleidingsapotheek. Is het in de
toekomst mogelijk om opgeleid te worden op
meerdere plekken?

Olaf:

Dat wordt momenteel onderzocht.
Dat hier allerlei consequenties
mee samenhangen die ook het
bedrijfseconomisch belang van de
individuele opleidingspraktijken raken
mag duidelijk zijn. Maar we kennen dit
model natuurlijk bij meerdere opleidingen,
waaronder de opleiding ziekenhuisfarmacie.
De opleiding is hier groot voorstander
van, je leert in andermans keuken nieuwe
gerechten te ontdekken en er is sprake van
meerdere beoordelaars en zienswijzen.
Hierdoor bouw je iets meer objectiviteit
in het leren en beoordelen in (meer ogen
principe).

Linda:

We weten allemaal dat de zorgbehoefte
stijgt. Om aan deze zorgbehoefte te
kunnen voldoen is een multidisciplinaire
aanpak een pré. Gaan we de huisartsen of
ziekenhuisapothekers vaker tegen komen
tijdens de opleiding?

Olaf:

De toekomst zal gekenmerkt worden
door ketenzorg en multiprofessionele zorg.
Dat heeft uiteraard ook betekenis voor de
vervolgopleiding. Hieraan zal dan ook als
vanzelfsprekend aandacht worden besteed.
Zo gaan we een leerlijn ´netwerkzorg´
introduceren. Tevens gaan we onderzoeken
of we modulen ´interprofessioneel leren´
kunnen opzetten.

Linda:

En hoe zit het met de EPA’s? In de huidige
vervolgopleiding worden we hier mee dood
gegooid. Ik vergeet nooit meer dat Lucie
Douwes Dekker tijdens de vervolgopleiding
heeft gezegd; zorg dat je gaat van ‘vinken
naar vonken’. In mijn ogen vielen de EPA’s
toch echt onder vinken.. Zien we die in het
nieuwe curriculum nog terug?

Olaf:

Ja, maar je wordt er niet meer mee
doodgegooid om zo maar te zeggen. Het
gaat tenslotte niet om de kwantiteit,
maar om de kwaliteit. We hebben
gekozen voor het systeem dat ook in
de huisartsopleiding gehanteerd wordt
en spreken straks over kenmerkende
beroepsactiviteiten (KBA). De naam zegt
het al, je maakt daarin begeleid kennis met
thema’s die kenmerkend zijn voor het vak
van openbaar apotheker. We kennen er
straks zeven en geen 34 EPA’s meer. Dat
betekent niet dat je opleiding er minder
zwaar door wordt, maar je krijgt nu de
gelegenheid om meer diepgang en kennis
te verwerven rondom een aantal specifieke
aandachtsgebieden. Méér vonken dus!

Linda:

Regelmatig heb ik de term Trias Politica
terug horen komen de afgelopen maanden,
kun je hier wat over vertellen? Waarom is
het zo belangrijk om dit te borgen binnen de
opleiding?

Olaf:

Eigenlijk is het uitgangspunt heel
simpel; je wilt zoveel mogelijk voorkomen
dat de slager zijn eigen vlees keurt. Met
andere woorden degene die iets of iemand
beoordeelt dient dit op basis van een
geobjectiveerde standaard en vanuit een
onafhankelijke rol te doen. Zo kan een
(beoordelend) docent geen lid zijn van
een toetsingscommissie die toeziet op

Olaf Tan is sinds mei 2020
opleidingsdirecteur ad interim en is al
jaren betrokken bij o.a. het medisch
vervolgonderwijs binnen de topklinische
ziekenhuizen

de kwaliteit van degenen die beoordeelt.
Dit geldt tevens voor de SRC, die een
onafhankelijke rol in neemt als het gaat
om het beoordelen van de kwaliteit van de
opleiding en het opleidingsinstituut.

Linda:

Hoe ziet de vervolgopleiding er over 10
jaar idealiter uit volgens jou?

Olaf:

10 jaar is wel erg ver weg, maar je moet
altijd wat te wensen hebben natuurlijk.
Wat we vooral belangrijk vinden is dat
opleiden als vanzelfsprekend beschouwd
wordt door apotheekhoudend Nederland
en dat de apotheker van de toekomst
straks staat te dringen om te mogen
opleiden. Dat fenomeen zien we o.a. ook
in de topklinische ziekenhuizen. Niet
helemaal vergelijkbaar natuurlijk, want zij
kennen een veel langere opleidingstraditie
en is er altijd sprake geweest van (externe)
bekostiging. Op basis van dat laatste
zijn ziekenhuizen, maar dat geldt tevens
voor de HA opleiding, beter in staat
om faciliteiten te creëren die optimaal
opleiden mogelijk maken. Hoewel dit
vraagstuk geen deel uitmaakt van het
project modernisering, hopen we dat
in de nabije toekomst ook de opleiding
openbare farmacie door de overheid
(mede) gefinancierd zal gaan worden.
Als we straks met elkaar (praktijk en
opleidingsinstituut) kunnen laten zien dat
we nog steviger op de kaart staan dan nu
reeds het geval is, zal dat zeker bijdragen

Linda van den Goor is sinds maart 2020
bestuurslid specialisme bij de VJA en
vanuit deze functie veel betrokken
bij de ontwikkeling van het nieuwe
curriculum van de vervolgopleiding tot
openbaar apotheker.

en het politieke krachtenveld positief
kunnen beïnvloeden.

Linda:

Misschien een rare vraag, maar wat
nou als er geen vervolgopleiding openbare
farmacie zou zijn?

Olaf:

Dat zou net zo ondenkbaar zijn als
wanneer er geen opleiding tot cardioloog
of huisarts zou zijn. Gegeven de huidige
en toekomstige gezondheidszorg, een
steeds ouder wordende bevolking,
multimorbiditeit en polyfarmacie,
digitalisering, netwerkzorg et cetera, heb
je een professional nodig die op het vlak
van farmaceutische zorg een centrale rol
vervult en die de vakkennis van andere
professionals op dit terrein overstijgt.

Linda:

Tot slot, wanneer gaan we écht starten?

Olaf: Formeel gaat de herziene opleiding

per januari 2022 te water. De eerste
cohorten die het nieuwe curriculum gaan
volgen starten in maart.
<

Mocht je naar aanleiding van dit
interview nog vragen hebben over de
vervolgopleiding openbare farmacie?
Neem dan contact op met Linda van
den Goor (bestuurslid specialisme) via
specialisme@vja.nu
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Er is eindelijk een nieuwe cao!

Zorg dat dit niet eenmalig is. Word lid van de Vereniging
van Apothekers in Dienstverband (VAD).
onderlinge gesprekken leidden niet tot
een overeenkomst. Dit heeft er op 11 juli
2019 toe geleid dat de LAD besloot om
de samenwerkingsovereenkomst met de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie (KNMP) op te
zeggen. Hierdoor was er geen collectieve
partij meer die zich inzette voor de
arbeidsvoorwaarden van apothekers in
dienstverband. De cao stond stil terwijl de
inflatie doorwerkte en het zorglandschap
veranderde.

Op 25 augustus
publiceerde de KNMP het
bericht over het principe
akkoord voor de nieuwe
cao voor apothekers in
dienstverband.

Deze zomer is op 6 juli de Vereniging van
apothekers in Dienstverband, de VAD,
opgericht om de collectieve belangen
van de apotheker in dienstverband te
behartigen. Wat ging er aan vooraf?
Wat zijn de plannen? Hoezo moet je je
aansluiten?
Wat vooraf ging
De oprichting van de VAD komt twee
jaar nadat de Landelijke vereniging van
Artsen in Dienstverband (LAD) besloot
om te stoppen met de collectieve
belangenbehartiging van openbaar
apothekers in dienstverband. In 2017 heeft
de LAD voor het laatst een akkoord bereikt
met Vereniging Zelfstandig Apotheken
(VZA), tegenwoordig Werkgeversvereniging
Zelfstandige Openbare Apothekers
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‘De oprichting van de VAD
komt twee jaar nadat de
Landelijke vereniging van
Artsen in Dienstverband (LAD)
besloot om te stoppen met de
collectieve belangenbehartiging
van openbaar apothekers in
dienstverband.’

(WZOA), over de cao voor Apothekers in
Dienstverband. Sindsdien hebben de LAD
en WZOA geen overeenstemming meer
bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden
voor de apothekers in dienstverband. De

Van LAD naar VAD
Bij deze onderhandelingen tussen de LAD
en WZOA was er altijd vertegenwoordiging
van de Vereniging van Jonge Apothekers
(VJA) aanwezig als adviserend lid. De
gesprekken lagen stil, maar de VJA en
WZOA hielden contact om te zien of er
een doorstart mogelijk was. Tijdens dit
vacuüm, ontstond de beweging vanuit
de VJA om zich directer in te zetten voor
een nieuwe cao. Echter is het statutair
niet mogelijk en bleek het voor de VJA
niet wenselijk om vanuit deze vereniging
de onderhandelingen aan te gaan. De
VJA besloot een professionele externe
adviseur en onderhandelaar aan te
trekken om mogelijkheden te onderzoeken
voor het komen tot een nieuwe cao. Er
volgde uitvoerig overleg tussen de VJA,
de adviesraad van de VJA, de KNMP en
de WZOA. In overleg met al deze partijen
kwam naar voren dat de oprichting van een
nieuwe vereniging ter vertegenwoordiging
van de apothekers in dienstverband
noodzakelijk was en dat werd op 6 juli 2021
een feit. De VAD werd opgericht!

Tekenen van de volmachten voor de notaris op afstand.

De VAD is opgericht als een beweging
vanuit de VJA, maar fungeert statutair als
een volledig onafhankelijke vereniging.
De vereniging is opgericht met als
doel het behartigen van de collectieve
belangen van apothekers die werken in
dienstverband. Belangrijke taak hierbij
is het overeenkomen van collectieve
arbeidsovereenkomsten. Het bestuur van
de vereniging bestaat uit een aantal (oud-)
bestuursleden van de VJA, Chuck van de
Cappelle, Evianne van der Kruk en Bernard
Smals. De VAD hoopt dit bestuur snel uit
te mogen breiden met nieuwe aanwas
om de continuïteit te borgen, om ideeën
voor beleid te verzamelen en om te helpen
nieuwe leden te werven.
Hoe is de nieuwe cao tot stand
gekomen?
De VAD heeft in de maanden voorafgaand
aan de oprichting alles in gereedheid
gebracht om een vliegende start te maken.
Voor de oprichting van de vereniging
waren statuten, draagvlak, financiering
en een communicatieplan noodzakelijk.
Daarnaast kreeg de VAD professionele
begeleiding vanuit de externe adviseur
rondom de oprichting van de vereniging.
Wat betreft het onderhandeltraject
over de nieuwe cao kreeg de VAD ook
ondersteuning van de externe adviseur

Een vereniging oprichten tijdens COVID, bracht de
nodige digitale uitdagingen met zich mee, maar
soms pakken die nog best goed uit. Zo kon Chuck,
de voorzitter van de VAD, tekenen vanuit zijn tent op
vakantie in Italië.

en onderhandelaar met ervaring bij het
afsluiten van cao’s. De begeleiding vanuit
de KNMP en de kennis en ervaring van
de externe onderhandelaar, hebben
bijgedragen aan een soepel verloop
van de gesprekken en een gedegen
onderhandsresultaat.

‘De begeleiding vanuit de
KNMP en de kennis en ervaring
van de externe onderhandelaar,
hebben bijgedragen aan
een soepel verloop van de
gesprekken en een gedegen
onderhandsresultaat.’

Toekomstplannen
In de komende maanden heeft de VAD
grootse plannen. Zo gaan zij aan de
naamsbekendheid van de vereniging
werken, door in samenwerking met zijn
partners (KNMP, WZOA en VJA), alle
apothekers in het land te bereiken. Dat
gebeurt door aanwezigheid bij congressen,
symposia en nascholingen, maar door
het opzoeken van media en benaderen
van regionale apothekersverenigingen.

Parallel aan deze naamsbekendheid, gaat
de vereniging voor het aansluiten van zo
veel mogelijk apothekers in dienstverband
als leden. Voor de apothekers die graag
meer willen weten over de VAD en/
of cao worden er informatieavonden
georganiseerd. Daar kunnen mensen ook
terecht als zij nog vragen hebben. Meer
informatie over deze bijeenkomsten kan je
vinden op apothekersindienstverband.nl
De nieuwe cao voor Apothekers in
Dienstverband heeft een looptijd van
negen maanden. In het voorjaar van 2022
zal de VAD weer aan tafel plaatsnemen
om de collectieve belangen te behartigen
namens de apothekers in dienstverband.
Het is voor de slagvaardigheid van de
vereniging van belang dat er zo veel
mogelijk leden zijn. Schrijf je dus snel in
voor de VAD en zorg dat deze nieuwe cao
niet éénmalig is!
<
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Pensioen: voor de
meeste jonge mensen
een ver-van-mijnbed-show en voor
alle generaties nog
steeds overwegend
een mannending. Dat
bleek uit nieuwe cijfers
van het demografisch
onderzoeksinstituut
NIDI. We zijn benieuwd;
geldt de pensioendesinteresse ook voor
de jonge generatie van
apothekers?

“Je toekomstig
pensioen bepaal je nu”
Heb je het over de toekomst van het vak
van apotheker dan heb je het over joúw
toekomst en dus ook over joúw pensioen.
Het is belangrijk om te weten of je zelf
actie moet ondernemen om een voor jou
goed pensioen op te bouwen. Want de
keuzes die je NU maakt hebben invloed op
later. Het is dus in je eigen belang dat je
vanaf het moment dat je pensioen opbouwt
iets weet over het geld dat namens jou
wordt beheerd door het pensioenfonds.
Het zal je vast niet zijn ontgaan dat we
in een transitie zitten naar een nieuw
pensioenstelsel. En dat is goed nieuws,
want je hebt nu de kans om actief mee
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te denken en te beslissen over hoe jouw
pensioeninkomen er straks uit komt te zien.

apothekers (SPOA) een gezamenlijk project
‘Apothekerspensioen’ opgestart.

Een nieuwe pensioenregeling
Hoe kunnen we de pensioenvoorziening
van apothekers (voor zowel apothekers
in loondienst als de zelfstandige
apothekers) in de toekomst goed
borgen? Dat is de hamvraag voor de
beroepspensioenvereniging van openbaar
apothekers (BPOA). De transitie naar een
nieuwe pensioenregeling is complex en van
vele factoren afhankelijk. Een zorgvuldige
voorbereiding en uitvoering is dus van
groot belang. BPOA heeft daarom samen
met het pensioenfonds voor openbaar

Doel is een pensioenregeling te maken die
past bij de beroepsgroep en die voldoet aan
de eisen van het nieuwe pensioenstelsel.
Want ook hier geldt: de keuzes die nu
gemaakt worden, hebben gevolgen voor de
toekomst. Het gaat om een goed pensioen
voor alle openbaar apothekers en dus ook
voor de jonge generatie.
Een goed toekomstig pensioen, je
bepaalt het nu
Maar wat is eigenlijk een ‘goed’ pensioen?
Dat was de insteek van de enquête die <

De hoogte van een goed
pensioeninkomen moet liggen
tussen de 65% en 74% van het
gemiddeld genoten inkomen,
geeft de meerderheid van de
1000 respondenten aan. Ook
een stabiele uitkering vinden de
leden van belang voor een goed
pensioen.

BPOA in april onder haar leden heeft
gehouden. En welke keuzes moet je
nu maken om een goede toekomstige
pensioenvoorziening te borgen?
De hoogte van een goed pensioeninkomen
moet liggen tussen de 65% en 74% van
het gemiddeld genoten inkomen, geeft de
meerderheid van de 1000 respondenten
aan. Ook een stabiele uitkering vinden de
leden van belang voor een goed pensioen.
Waar gaat jouw voorkeur naar uit, naar een
vast pensioen, of mag dat ook nog variabel
zijn? Dat wil zeggen, wil je de kans dat
jouw pensioen na jouw pensionering kan
verhogen, met het risico dat het ook kan
verlagen?
De meerderheid van de leden vindt het
samen en verplicht opbouwen van pensioen
belangrijk. Een nog grotere meerderheid
vindt de solidariteit tussen generaties
belangrijk. Dit betekent dat iedereen bij
hetzelfde inkomen en dezelfde betaalde
premie, hetzelfde pensioen krijgt, of zij
nu in economisch goede of slechte tijden
pensioen opbouwen.

weten waar het over gaat en inzicht krijgen
in wat de te maken keuzes voor hun
toekomst betekenen.

gestelde vragen en opmerkingen uit de
enquête. Aanmelden kan via het
aanmeldformulier op de website.

De meeste leden hebben de voorkeur
uitgesproken voor het collectief
beleggen van het pensioen. Toch is
er ook een redelijk grote minderheid
voor een vrijere beleggingskeuze in
de nieuwe pensioenregeling. Wat wil
jij? De mogelijkheid van inspraak in de
beleggingen hebben? Of laat je de keuzes
graag helemaal aan het fonds over?

Je toekomstig pensioen bepaal je nu en niet
als het moment daar is. Verdiep je daarom
nu in jouw pensioen en laat je nu goed
informeren, zodat je de juiste keuzes kan
maken. Als je inzicht hebt in jouw inkomen
na pensionering en je weet dat het goed
geregeld is, dan weet je ook wat je wel en
niet kunt doen tijdens je huidige werkzame
leven. Dat biedt houvast.

En kom af en toe eens naar de website
en lees de nieuwsbrieven van project
Apothekerspensioen
(www.apothekerspensioen.nl).

Inzicht geeft overzicht
Bij de transitie naar een nieuwe
pensioenregeling voor openbaar apothekers
is het van belang dat ook jonge apothekers
zich verdiepen in hun pensioen, dat ze

Het projectteam ondersteunt jou in de
komende periode bij de afweging van de
voor- en nadelen van te maken keuzes. Op
6 oktober wordt een webinar georganiseerd
waar je antwoord krijgt op de meest

<

Project Apothekerspensioen
Heb je vragen over het
apothekerspensioen? Stel ze dan aan:
info@apothekerspensioen.nl
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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.
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ApoAnders

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

Ivo Schueler
Ik ben Ivo Schueler en de
gevestigd apotheker van
Apotheek De Hoofdrol,
een baxterapotheek in
Amstelveen.

In 2016 studeerde ik af in Groningen. Na
twee jaar als consultant in de farmacie
te hebben gewerkt leerde ik mijn huidige
compagnon kennen. Hij was apotheker
van een baxterapotheek, die de hulp
inschakelde van het consultancybureau.
We bleken een visie te delen over hoe de
ideale baxterapotheek er uit zou moeten
zien. Dit resulteerde in 2018 in de
oprichting van Apotheek De Hoofdrol.
Onze jongste patiënt was nog niet geboren
toen ik afstudeerde en onze oudste
patiënt heeft de eerste wereldoorlog
nog meegemaakt. We hebben een
patiënt met slechts één colecalciferol
5600 in de hele rol en iemand waar we
21 verschillende geneesmiddelen voor
in de rol stoppen. We hebben echter
geen balie, dus we zien onze patiënten
niet. Toch zijn we als leverancier van de
medicatierollen een belangrijke schakel
in de zorgketen, waarin we uiteindelijk
met alle zorgverleners de best mogelijke
farmaceutische zorg voor de patiënt
organiseren
Juridisch gezien zijn we als GDSapotheek (Geautomatiseerd
geneesmiddelDistributieSysteem) de
ter hand stellende apotheek, omdat
we geneesmiddelen uit de voorraad
op naam van de patiënt stellen.
Middels contractuele afspraken
leggen we de verantwoordelijkheid

voor de medicatiebewaking en de
patiëntenvoorlichting bij de (openbare)
apotheken die bij ons afnemen. Onze
focus ligt dus volledig op het logistieke
deel van het apothekersvak.
We verpakken tegenwoordig zo’n 1,5
miljoen tabletten en capsules per maand
in zakjes. Het is uiterst belangrijk dat
hier geen fouten in gemaakt worden. We
hebben hierdoor veel dubbele controles,
protocollen, barcode-scanners en
schouwmachines die de inhoud van de
zakjes controleren. Natuurlijk moet het
proces met al deze controles ook nog
goed draaien. Aan deze uitdaging werken
we dagelijks. Zo hebben we nu een eigen
AIS ontwikkeld dat volledig toegespitst
is op ons productieproces, vanaf het
ontvangen van de bestelling van de
openbare apotheek tot de vrijgifte van de
geproduceerde batches.
Het oplossen van geneesmiddeltekorten
is een andere uitdaging. Ondanks dat we
voor meerdere maanden voorraad hebben
staan, moeten we regelmatig van product
wisselen wanneer het label dat we voeren
niet meer te verkrijgen is. Dit is lastig
voor de patiënten omdat het product
dan opeens verandert, alsook een hele
rompslomp in ons proces. Zo beoordelen
we bij iedere productwissel of het nieuwe
product wel geschikt is voor het verpakken
in een medicatierol. Dit doen we door

‘Er is veel aan het veranderen
in de openbare farmacie. Ik
vind het belangrijk dat wij als
apothekers hierin zelf de regie
blijven voeren.’ Daarom ben
ik naast GDS-apotheker ook
penningmeester van het
VJA-bestuur.

o.a. de stabiliteit van het geneesmiddel
buiten de originele verpakking na te gaan
en het risico op kruiscontaminatie af te
wegen. Vervolgens voeren we het nieuwe
geneesmiddel in de systemen in en leren
we de schouwmachines de nieuwe tablet
of capsule te herkennen. Tot slot stellen
we nieuwe canisters (geneesmiddelbakjes
in de verpakkingsmachines) samen
en valideren we deze, waarna we de
productie kunnen hervatten!
Er is veel aan het veranderen in de
openbare farmacie. Ik vind het belangrijk
dat wij als apothekers hierin zelf de regie
blijven voeren. Daarom ben ik naast
GDS-apotheker ook penningmeester
van het VJA-bestuur. Hierin maak ik
me samen met een groep gezellige en
kundige collega apothekers sterk voor de
toekomst van ons vak. Op het moment van
schrijven zijn de sollicitaties voor nieuwe
bestuursleden net geopend. Dus mocht
je dit ook ambiëren, wacht dan niet en
solliciteer!
<
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Geef samen met
Het Apotheekloket vorm
aan jouw toekomst!
Van een uitdagende baan tot jouw eigen apotheek.

Wij zijn dé plek voor
vraag en aanbod binnen
de openbare farmacie.

Meer weten? Ga naar hetapotheekloket.nl
Scan & registreer
Het Apotheekloket is een initiatief van Mosadex Groep, Service Apotheek en NAPCO
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VNA ZOMERACTIVITEIT!

De VNA Zomeractiviteit op zaterdag
10 juli was letterlijk en figuurlijk een
hoogtepunt. Voor het eerst sinds de
lange coronatijd weer een gezellig
uitje. Waarbij sommigen meteen hun
hoogtevrees te lijf gingen. De sportieve
outfit was uit de kast gehaald en 20
apothekers verzamelden zich in Klimbos
Gooi-Eemland in Lage Vuursche.
Onder het genot van appeltaart werd
kort iets verteld over de VNA. Sommigen
apothekers dronken zich moed in met
koffie en thee, want zij verwachtten door

de bomen het bos niet te zien. Maar
gelukkig werd tijdens de instructie alles
duidelijk. Daarna ging iedereen op zoek
naar een geschikte route, met keuze uit vijf
moeilijkheidsgraden. Waar het even stokte,
hielpen de apothekers elkaar en moedigden
zij elkaar aan.
Na een lockdown van 1,5 jaar werden
spiergroepen aangesproken die lange tijd
niet gebruikt waren. Vooral bij de zwarte
route en moeilijkste route, waarbij je
tot wel 22 meter boven de grond hing!
Rond half zes waren de Tarzan- & Jane-

batterijen leeg, want drie uur in het bos is
goed te voelen aan de armen en handen.
Daarna werden de deo’s erbij gepakt en
ging de welverdiende, deels duurzame
barbecue aan. De deelnemers wisselden
info en tips met elkaar uit en vonden
het interessant om ervaringen van twee
VNA-apothekers te horen. Dit jaar waren
ook bestuursleden van studieverenigingen
Farmacie van de partij. Zij kijken gelukkig
niet met knikkende knieën terug op de
activiteit, maar vonden het een topdag met
topontmoetingen!
<
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Agenda
2021
OKTOBER
01 Regioborrel Brabant
01 Regioborrel Rotterdam
07 Avond van de Ondernemer 2021
15 Regioborrel Gelderland
15 Regioborrel Drenthe/Overijssel
31 #DOESDUUR, duurzaam apothekersschap – 25 jaar VJA

Colofon
Redactie
Lisanne van de Ven
redactie@vja.nu

Bestuur VJA

Linda van den Goor
Lid Specialisme
specialisme@vja.nu

Anneloes van der Ree
Lid Organisatie
organisatie@vja.nu

Nancy de Groot
Lid Communicatie
communicatie@vja.nu
Evianne van der Kruk
Secretaris
secretaris@vja.nu

Vormgeving en opmaak
vockingontwerpt.nl

Deadline kopij
01 december 2021

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

Adreswijziging doorgeven
Je adresgegevens wijzigen kan
door in te loggen op www.vja.nu.
Ook kan je hier controleren of jouw
adresgegevens nog kloppend zijn.

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.

Ivo Schueler
Penningmeester
penningmeester@vja.nu

Iris de Jong
Voorzitter
voorzitter@vja.nu

Bernard Smals
Lid Politieke en
Maatschappelijke zaken
maatschappelijkezaken@vja.nu

