
Twentse apothekers verenigen zich
massaal in coöperatie

‘Zorgverleners in eerste lijn vragen om één aanspreekpunt voor
alle apothekers’
PW31en32 - 03-08-2018 | door Edwin Bos

Bijna alle apothekers in de regio Twente hebben zich verenigd in de nieuwe Coöperatie
Twentse Apothekers Organisatie UA (TAO-UA). Volgens mede-oprichter Erik Mijnhardt is
één regionale organisatie voor alle apothekers bittere noodzaak om te overleven in een
snel veranderende eerste lijn. “We moeten niet bang zijn onze lokale belangen los te
laten.”

“Vanuit de ziekenhuizen komt de komende jaren veel zorg op de eerste lijn af. Daar moeten we
op inspelen, want er zijn meer partijen met plannen voor de farmacie.” Volgens apotheker Erik
Mijnhardt, voorzitter van de nieuwe coöperatie voor Twentse apothekers, is de urgentie hoog om
de farmaceutische zorg regionaal beter te organiseren.

TAO-UA – UA staat voor uitgesloten van aansprakelijkheid en Uitsluitend Apotheek – behartigt
de belangen van op dit moment vijftig apotheken in Twente. “Bijna 90% van het
adherentiegebied van ZiekenhuisGroep Twente en Medisch Spectrum Twente heeft zich nu
aangesloten en we verwachten binnenkort alle ongeveer zestig apotheken in Twente
binnenboord te krijgen”, aldus

Mijnhardt, die in 1995 samen met apotheker
Willem Rauwerdink de apotheekformule Service
Apotheek heeft opgericht. Mijnhardt is mede-
eigenaar van de Apotheken Mijnhardt en
Hellendoorn in gemeente Hellendoorn en
Apotheek Stoop in Borne. Onlangs heeft hij een
nieuw gezondheidscentrum ontwikkeld in een
kerk in Borne.

Naast Mijnhardt bestaat het oprichtingsbestuur
van TAO-UA uit de volgende Twentse
apothekers: Lisette Darman, Matthijs van der
Kraats, Kirsten Movig en Jeroen van de Sanden.

Een goed georganiseerde regionale
apothekersorganisatie werd volgens Mijnhardt de
laatste jaren steeds meer gemist door andere
zorgverleners. “We krijgen regelmatig de vraag of
lokaal ontwikkelde nieuwe farmaceutische zorg
ook regionaal kan worden uitgerold. Ook willen
zorginstellingen en zorgverleners graag één
aanspreekpunt voor alle apothekers in de regio.”

Belangen
TAO-UA is opgericht voor alle Twentse apothekers: zelfstandige apothekers, apothekers in
loondienst van een keten en apothekers in een maatschap. Mijnhardt benadrukt dat eenWij gebruiken cookies op deze website, bekijk ons cookiebeleid. 
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regionale coöperatie apothekers alleen goed kan vertegenwoordigen als iedereen zich aansluit,
hoewel dat kan botsen met de lokale belangen van apothekers. “Maatschappen hebben vaak
lokaal een sterke positie; daarop zal soms moeten worden ingeleverd. Maar daarvoor moeten
we niet bang zijn”, aldus Mijnhardt, die zelf mede-eigenaar is van een apotheekmaatschap in
gemeente Hellendoorn.

Ook kan TAO-UA het landelijke beleid doorkruizen van bijvoorbeeld apotheek-keten BENU, wat
volgens Mijnhardt ook zeker wrijving zal geven, maar ook voordelen voor beide partijen biedt.
“BENU is hiervan op de hoogte, daarover hebben we goede gesprekken gevoerd.”

De nieuwe coöperatie gaat zich inzetten om de samenwerking in de regio te verbeteren tussen
apothekers en andere zorgverleners, zoals huisartsen, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen en
patiëntenorganisaties.

Zo’n relatie heeft TAO-UA inmiddels al met de Federatie Eerstelijnszorg Almelo en omstreken
(FEA) – honderd aangesloten huisartsen – en de Twentse Huisartsen Onderneming Oost
Nederland (THOON), met tweehonderd huisartsen.

Op uitnodiging van THOON opent TAO-UA binnenkort haar secretariaat op de etage van een
gebouw in Hengelo, waar naast deze huisartsenorganisatie ook de LHV Huisartsenkring Twente
en de huisartsenopleiding zijn gevestigd. “Dat is bijzonder en volgens mij nog nooit eerder
vertoond. Het geeft aan hoe goed de sfeer is hier tussen apothekers en huisartsen.”

Twentse apothekers en huisartsen trekken momenteel ook al samen op om de zorg in de eerste
lijn te verbeteren. Zo voeren ze gezamenlijk gesprekken met de grote zorg-organisatie Aveleijn
in Twente, die alle medicatierollen wil afnemen bij een landelijke leverancier. “We proberen deze
zorgorganisatie ervan te overtuigen de lokale structuren die huisartsen, apothekers en thuiszorg
hebben opgebouwd in tact te laten en niet over te stappen”, aldus Mijnhardt.

Ook zijn de apothekers en huisartsen samen plannen aan het maken om de zorg voor diabetes
terug te halen naar de eerste lijn. “Patiënten krijgen de zorg nu geleverd door verschillende
landelijke partijen, omdat zorgverzekeraars denken hiermee goedkoper uit te zijn, maar dit is
typisch lokale en regionale zorg.”

Erkenning
Het aanbieden van uniforme farmaceutische zorg in de regio is een van de doelstellingen van
de Twentse apothekers. Onlangs heeft TAO-UA met huisartsen, poliklinisch apothekers en
longartsen een regionaal long-formularium opgesteld. Samen met huisartsen van FEA en
THOON voeren de apothekers momenteel gesprekken met Menzis, over de implementatie van
dit formularium in de hele regio. “Menzis ondersteunt de implementatie organisatorisch en over
de financiën zijn we nog in onderhandeling”, aldus Mijnhardt.

De oprichting van een coöperatie is voor de Twentse apothekers de eerste stap in het
verstevigen van de farmacie in de eerste lijn. Daarna willen de apothekers meer landelijke
bekendheid voor hun regionale organisatie, zodat ook andere apothekers hiervan de voordelen
kunnen zien. Hiervoor gaat TAO-UA samenwerken met andere farmaceutisch sterk
georganiseerde regio’s en met zorggerelateerde organisaties, zoals bijvoorbeeld InEen.

Verder start de coöperatie een pr-beleid door het versturen van persberichten en het actief
uitdragen van resultaten, zowel regionaal als landelijk. Mijnhardt: “Apothekers krijgen meer
erkenning als zorgverleners voor farmaceutische patiëntenzorg door samen te werken met
andere zorgverleners. Dat verhaal gaan we ook in Den Haag vertellen.”
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