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7 Als we nu niks doen, hebben we over vijf jaar geen  

apotheek meer zoals we die nu kennen; duidelijker kan  

Trudy van Ge=en de urgentie van de actie WeSlikken-

HetNietLanger niet verwoorden. “Wij vinden het belang-

rijk zo breed mogelijke zorg te kunnen leveren”, legt  

de voorzitter van Optima Farma, de beroepsvereniging 

voor apothekersassistenten, uit. “Maar wat gebeurt  

er: medische hulpmiddelen, zelfzorgmiddelen en dure 

geneesmiddelen worden allemaal uit de apotheek 

gehaald. Wij krijgen de mensen met vragen aan de balie 

en lossen hun problemen op, maar we mogen niet leve-

ren. Dat zit ons dwars, daar moet iets aan gebeuren en 

daarom zijn we deze actie begonnen.” 

Keerpunt was het rapport van de Nederlandse Zorgauto-

riteit (NZa) van begin juli, waarin werd geconcludeerd 

dat de openbare apotheekzorg voldoende toegankelijk is, 

er van acute problemen geen sprake zou zijn en alleen in 

sommige regio’s een tekort aan voldoende gekwalifi-

ceerd personeel bestaat.

Schokkend, noemt Van Ge=en die conclusies. “Daar kun-

nen we dus niks mee. Het rapport gaat helemaal niet in 

op de situatie in de apotheek. De NZa kijkt niet verder 

dan de voordeur.” Volgens Van Ge=en is dat overigens  

de NZa niet aan te rekenen. “De cao-partijen, ASKA, 

WZAO(VZA), CNV, FNV zaten met de vraag of er binnen 

de OVA-gelden (overheidsbijdrage in de arbeidskosten-

ontwikkeling) ruimte was om iets te doen aan de lonen 

van apothekersassistenten in relatie tot de werkdruk. 

Sinds 2014 is er op een loonsverhoging van 1% na niets 

veranderd aan hun cao. Die vraag is bij de overheid neer-

gelegd en vervolgens door de NZa opgepakt. Het ging 

om een klein onderzoek, niet diepgravend. Conclusie: er 

is niet zoveel aan de hand, alleen op de langere termijn 

gaat het schuren.”

“Landelijk was er veel onvrede over die conclusie van het 

rapport. Dat was het moment dat we opriepen om nou 

eens te kijken naar wat er werkelijk aan de hand is in de 

apotheek en daarvoor een veel omvangrijker onderzoek 

 

Met de actie WeSlikkenHetNietLanger luidt Optima Farma de noodklok over de 

positie van apothekersassistenten. De werkdruk neemt toe, de cao wordt niet 

vernieuwd, belangrijke taken worden uit de apotheek gehaald. Aan de voor-

avond van de Dag van de apothekersassistent licht voorzitter Trudy van Geffen 

de actie graag toe. “Wij hebben zo’n mooi beroep, dat mag niet verdwijnen.”
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in te stellen dat snel uitkomst biedt. Assistenten kunnen 

hun werk niet goed doen en patiënten zijn de dupe. De 

NZa staat ervoor dat patiënten toegang moeten hebben 

tot goede farmaceutische zorg, maar zoals het er nu op 

basis van de contracteringen uitziet, is daar binnenkort 

geen sprake meer van. Assistenten willen daadwerkelijk 

doen waarvoor ze zijn opgeleid: patiënten begeleiden bij 

hun medicatiegebruik. Ze willen farmaceutisch-inhoude-

lijk bezig zijn, en niet worden gezien als verlengstuk van 

zorgverzekeraars en overheid en alleen maar hun regels 

uitleggen in plaats van zorg te verlenen.”

-

“Zeker. Al sinds de invoering van de marktwerking in de 

zorg voeren we hier gespreken over maar vijftien jaar 

later is de waardering nog ver te zoeken. Ik heb destijds 

mijn baan als farmaceutisch consulent opgezegd om me 

hier bij Optima Farma volledig op te kunnen richten. We 

zitten aan heel veel tafels, we worden overal gevraagd, 

er wordt naar ons geluisterd, maar niemand durft de 

handschoen op te pakken en te zeggen: er moet daad-

werkelijk iets gebeuren.”

“Dat is heel frustrerend. Wij hebben een heel mooi 

beroep, Optima Farma is een positieve groep die bezig 

wil zijn met kwaliteit van zorg en kwaliteit en scholing 

van de beroepsgroep, niet met cao’s. Een paar jaar gele-

den stonden we Europees gezien nog in de top 5, maar 

sindsdien is die positie flink afgebrokkeld.”

“Door alsmaar die regels van overheid en zorgverzeke-

raars te moeten uitleggen is de werkdruk fors toegeno-

men. Assistenten willen of durven niet meer aan de balie 

te staan. Sommigen kiezen voor werk elders, omdat ze 

het niet meer aankunnen. Maar de actiebereidheid is 

niet groot. Ze willen niet massaal naar het Malieveld 

omdat ze dan het gevoel hebben de patiënt in de steek te 

laten. Daarom hebben wij iedereen opgeroepen misstan-

den te melden aan de NZa, zodat ze zien waarom de zorg 

die geleverd moet worden, niet geleverd kan worden.” 

“194, maar iedere melding bevat meerdere voorbeelden. 

We hadden gehoopt op meer, aanvankelijk hebben we 

een streefgetal van tienduizend genoemd, maar dat was 

vooral bedoeld om de actie kracht bij te zetten. Een mel-

ding doen is voor veel assistenten een grote stap. Ze wil-

len vooral hun werk graag goed doen, komen niet snel 

voor zichzelf op. Mensen zijn ook bang. Ik sprak in een 

apotheek een assistent over de actie. Jazeker, ze wilde 

graag een melding doen, maar vervolgens kijkt ze naar 

de apotheker die achter haar staat. En die zie je denken: 

ik hoor bij een keten, mag ik dat wel toelaten? Is dit wel 

verstandig?”

“Mensen die door het preferentiebeleid steeds weer 

andere middelen krijgen, dat niet begrijpen en daardoor 

totaal in de war raken. En dat zijn echt niet alleen oude-

ren, het treft ook hoogopgeleide jonge mensen. Neem 

losartan. De ene keer heet het losartan kalium, de ande-

re keer kaliumlosartan en de derde keer heeft het de 

naam van het spécialité. Medicatie wordt noodgedwon-

gen in een baxter gestopt omdat mensen de middelen 

niet uit elkaar kunnen houden. Dat maakt de zorg er niet 

“Sommige apothekers-

assistenten kiezen 

voor werk elders”, 

zegt Trudy van Ge<en, 

“omdat ze het niet 

meer aankunnen.”
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goedkoper op. En dat omdat een doosje 1 cent goedkoper 

is. Op korte termijn dalen de zorgkosten misschien, maar 

op langere termijn maken al die maatregelen de zorg 

alleen maar duurder.” 

“Er zijn talloze voorbeelden van zaken die fout gaan. 

Medicatieveiligheid en patiëntveiligheid komen in het 

geding. Sommige zaken zijn zo ernstig dat ze bij de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld zou-

den moeten worden.”

“Sommige patiënten slikken dubbele medicatie door de 

voortdurende naamwisselingen. Anderen slikken hele-

maal niks meer omdat ze alle vertrouwen in de behande-

ling verloren hebben. Weer anderen zeggen: ik pak af en 

toe maar wat. Er zijn patiënten die insuline moeten spui-

ten maar dagen niks gebruiken omdat ze op naaldjes zit-

ten te wachten die de apotheek niet mag leveren.”

“Dat kan toch echt niet! Het is heel moeilijk mensen hierin 

te begeleiden. Dan kun je zeggen: maar het is toch de taak 

van de apothekersassistent het goed uit te leggen? En dat 

is ook zo en die legt het ook goed uit, maar het is vaak zo 

ingewikkeld dat de patiënt bij thuiskomst niet meer weet 

hoe het precies zit. Kennelijk moeten er eerst ongelukken 

gebeuren voordat wordt ingegrepen. Door dit soort zaken 

publiekelijk aan te kaarten, hopen we dat er eindelijk een 

grondig onderzoek komt en het beleid wordt aangepast.”

“We hebben van hen nog niks gehoord. Maar ook onder 

apothekers merk je terughoudendheid. Sommigen onder-

steunen onze actie, anderen blijven op afstand omdat ze 

niet weten wat de nieuwe contracteringen inhouden. 

Voor ons is het simpel: het gaat om de patiënt en het in 

stand houden van laagdrempelige zorg in de voor ieder-

een toegankelijke apotheek.” 

“Ik zie tot mijn grote vreugde dat bij meerdere mbo-

opleidingen op dit moment een grote instroom is. Tege-

lijkertijd hebben we te maken met het feit dat studenten 

op opleidingsniveau 2 toegelaten moeten worden, wat 

betekent dat straks niet iedereen aan de balie een triage 

kan uitvoeren. Maar dat is weer een andere kwestie. En 

verder wordt ook volop ingezet op zijinstromers.” 

-

“Ik zie voldoende mogelijkheden om het aantal apothe-

kersassistenten op peil te houden. Maar het beroep moet 

wel aantrekkelijk blijven. En wat doet de overheid? Die 

zegt: in coronatijd konden medicijnen ook gewoon gele-

verd worden, buiten de apotheek om, dus ga er maar 

vanuit dat de apotheek net als de bakker en slager uit 

het straatbeeld zal verdwijnen. Dat is letterlijk zo tegen 

ons gezegd. Maar je kunt ons niet met slagers en bakkers 

vergelijken, wij zijn zorgverleners. Maar kennelijk moet 

in Nederland de hele zorg eerst worden afgebroken om 

een paar jaar later te kunnen constateren dat we ver-

keerd bezig zijn en niks meer hebben. Daar moeten we 

nu tegen in het geweer komen.” 

“Ja, dat gevoel heb ik wel eens. Maar op onze bestuurs-

vergadering zie ik allemaal positieve meiden. Net als 

onze vrijwilligers. Dan weet je weer waarom je door 

moet. Wij hebben zo’n mooi beroep, dat mag niet ver-

dwijnen.”

-

“Ook wij zien dat zorg en logistiek in de toekomst los-

gekoppeld zullen worden en dat apothekersassistenten 

die zich niet alleen met het logistieke werk willen bezig-

houden zich moeten bijscholen om kennis en kunde te 

vergaren die nog meer gericht is op zorgvragen. Dat 

snappen we helemaal. Maar laat ons dan ook die zorg 

verlenen, en geen verlengstuk zijn van zorgverzekeraar 

of overheid.”

“Dat mensen ervan doordrongen raken dat als we nu 

niets doen om het werk van apothekersassistenten te 

beschermen, het straks helemaal niet meer mogelijk is 

om mensen die van de overheid langer thuis moeten 

wonen zorg op maat te bieden. Daarom moeten wij ons 

nu laten horen, want niemand anders lijkt zich hier 

vooralsnog druk om te maken.”


