Persbericht
Twentse Apothekers Organisatie UA (TAO-UA) online: www.tao-ua.nl
Op 4 juli 2018 is de Coöperatie Twentse Apothekers Organisatie UA (TAO-UA) opgericht.
Binnen 2 maanden na oprichting waren alle 67 apotheken in Twente, met daarin 121
apothekers werkzaam, aangesloten.
Vanaf vandaag is ook de website actief: www.tao-ua.nl
Op de website worden o.a. de volgende items in beeld gebracht:
• De belofte van TAO-UA, lees waar de openbare apothekers van TAO-UA voor staan
• Hoe TAO-UA georganiseerd is, o.a. het bestuur en de diverse projectgroepen
• Alle deelnemende openbare apothekers en de apotheken
• Met welke zorgverleners TAO-UA samenwerkt in Twente, multidisciplinaire zorg
• Welk beleid ontwikkeld wordt en wordt uitgevoerd, zie de diverse projectgroepen
• Diverse actuele nieuwsitems, o.a. Minister Bruno Bruins komt naar Twente
In het korte bestaan van TAO-UA hebben zich al meerdere positieve ontwikkelingen
voorgedaan. De vele samenwerkingen die inmiddels zijn ontstaan met o.a. de
huisartsenorganisaties FEA, THOON en de LHV Huisartsenkring Twente maar ook het ZGT
en MST en diverse thuiszorgorganisaties waaronder Aveleijn en patiëntenorganisaties,
laten zien dat TAO-UA duidelijk in een behoefte voorziet. Regionale ketenzorg met een
multidisciplinaire benadering!
Het Ministerie van VWS heeft een afvaardiging van TAO-UA inmiddels al twee keer
ontvangen. Eerst op 8 november 2018 en vervolgens op uitnodiging van Minister Bruno
Bruins wederom op 5 februari 2019. Bij deze laatste bespreking waren ook een
vertegenwoordiging van de huisartsen organisaties LHV-Twente en InEen aanwezig. Naar
aanleiding van deze bijeenkomst heeft Minister Bruno Bruins uitgesproken later dit jaar een
werkbezoek aan Twente te zullen afleggen.
TAO-UA zet de komende tijd haar doel met onverminderd enthousiasme door: het bereiken
van een optimale farmaceutische zorg voor de patiënten vanuit een multidisciplinaire
benadering van de zorg.
Hengelo, 19 maart 2019
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