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Wat kan de Apotheekhoudende Afdeling voor u 
betekenen?
De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV behartigt de belangen 
van de apotheekhoudende huisartsen in Nederland. We zijn de lande
lijke gesprekspartner van het ministerie van VWS, de NZa, de zorg
verzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en maken 
afspraken met hen waarbij úw belang voorop staat. 

Ook geven we vorm aan het kwaliteitsbeleid (zoals de beroepsnorm 
voor apotheekhoudende huisartsen en certificering). Daarnaast bieden 
we leden individueel advies over vergunningen, praktijkvoering, kwa li
teits management en certificering en ontwikkelen we producten om u 
te ondersteunen in de praktijkvoering.

Ieder jaar worden de kwaliteitsindicatoren farmacie (KIF) uit ge vraagd bij 
apotheekhoudende huisartsen en apothekers. De Apotheekhoudende 
Afdeling van de LHV is betrokken bij de ontwikkeling van indicatoren 
voor apotheekhoudende huisartsen, samenstelling van de set, organi sa
tie van de uitvraag en het valideren van de resultaten. Zo zorgen we dat 
de indicatoren goed aansluiten op de apotheekhoudende praktijk en er 
een goed beeld kan ontstaan van de prestaties van apotheek houdende 
huisartsen. 

In 2020
Voor 2020 stond de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren helemaal klaar toen 
de coronaepidemie uitbrak. Apotheekhoudende huisartsenpraktijken moesten 
vol kunnen inzetten op de patiëntenzorg en de aanpassingen die vanwege de 
maatregelen in de praktijken moesten worden doorgevoerd. Daarom hebben we 
gezorgd dat de indicatorenuitvraag werd opgeschort. 

1  Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF)

Onze terugblik op belangrijke thema’s 
in 2020 en vooruitblik op 2021
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In het najaar gaf de inspectie IGJ plots aan dat zij graag alsnog de uitvraag 
wilde laten doorgaan. We zijn in gesprek gegaan met de inspectie en hebben 
uiteengezet dat huisartsen reeds de handen vol hebben aan het bieden van 
zorg in coronatijd, zeker in de tweede golf die toen net was ontstaan, waardoor 
het aanleveren van gegevens een extra belasting zou opleveren. Dit heeft tot 
resultaat gehad dat IGJ het verzoek tot uitvraag heeft ingetrokken. 

In 2021
Voor dit jaar staat er wel weer een uitvraag op de rol. We denken dat de uitvraag 
nu ook beter in te passen is in de werkzaamheden in de apotheekhoudende 
huisartsenpraktijk. De aanleverperiode loopt van 4 april t/m 17 mei 2021. De set 
met indicatoren is, met input van de Apotheekhoudende Afdeling, vernieuwd. 
We hebben deze set ook onder de aandacht gebracht bij de softwareleveranciers, 
zodat zij uitspoelprogramma’s kunnen voorbereiden.  

Voordeel lidmaatschap
Leden van de Apotheekhoudende Afdeling kunnen gratis de webenquête van de 
kwaliteitsindicatoren farmacie invullen. Nietleden betalen hiervoor €381,15, 
incl. BTW. 

Toen de coronaepidemie uitbrak begin 2020 heeft de Apotheek houden
de Afdeling een aantal specifieke adviezen opgesteld voor huisartsen 
met een apotheekhoudende praktijk. Dit als aanvulling op de praktische 
tips van de LHV voor reguliere huisartsenpraktijken. 

De uitbraak had ook de nodige financiële consequenties voor het apo
theek deel van de praktijk. Wij hebben samen met apothekers vereniging 
KNMP gezorgd voor een regeling met de zorgverzekeraars. Hier door 
konden apotheekhoudenden een maandelijkse continuïteitsbijdrage 
aanvragen, voor de omzetdaling die door de coronacrisis is ontstaan.

2  Advies en financiële steun in coronatijd

https://www.lhv.nl/product/praktische-tips-voor-apotheekhoudende-praktijk-voor-coronavirus/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/aanvragen-continuiteitsbijdrage-van-verzekeraar-mogelijk-vanaf-20-mei/
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De Falsified Medicines Directive (FMD) is een Europese verordening 
die er op is gericht geneesmiddelenvervalsing tegen te gaan. Deze 
verordening verplicht apotheekhoudenden om vanaf 9 februari 2019 
alle geneesmiddelen in te scannen met een barcodescanner. Als 
Apotheekhoudende Afdeling hebben we allerlei materialen ontwikkeld 
om u daarbij te helpen en beantwoorden we vragen van leden hierover. 

In 2020
Het ministerie van VWS heeft een onderzoeksbureau opdracht gegeven om de 
structurele meer en/of minderkosten in kaart te brengen, die apotheek houden
den hebben door de uitvoering van de FMD. 
De Apotheekhoudende Afdeling maakte deel uit van de klankbordgroep. Zo 
hebben wij ervoor gezorgd dat ook helder is geworden hoe de kosten er voor 
een apotheekhoudende praktijk uitzien. 

In 2021
Op basis van het kostenonderzoek uit 2020 hebben we nu goed in beeld wat 
de kosten zijn die apotheekhoudende huisartsen hebben gemaakt in het kader 
van FMD. Wij maken ons er hard voor dat deze kosten voor apotheekhoudende 
huisartsen worden vergoed. 

3  Falsified Medicines Directive (FMD)

We vinden het belangrijk dat er interesse blijft bij jonge huisartsen voor 
het overnemen van de apotheekhoudende huisartsenpraktijken. Daarom 
zetten we ons in voor voorlichting aan jonge huisartsen en bieden we 
ondersteuning voor de huisartsen die daadwerkelijk een apotheek
houden de praktijk gaan overnemen. 
Zo organiseren we één tot twee keer per jaar de nascholingsdag ‘Starten 
als apotheekhoudend huisarts’. Helaas kon deze cursus in 2020 door de 
coronamaatregelen niet doorgaan. In 2021 organiseren wij wel weer een 
cursusdag voor alle geïnteresseerde huisartsen die meer willen weten over 
wat het runnen van een apotheekhoudende praktijk met zich meebrengt.
Daarnaast hebben we in 2020 een bijdrage geleverd aan het LHV Handboek 
‘Een eigen praktijk’, een belangrijk naslagwerk voor huisartsen die interesse 
hebben om praktijkhouder te worden. Zo bieden we ook daar praktische infor
matie en zorgen we dat het vak van apotheekhoudende huisarts extra opvalt.

4  Nieuwe apotheekhoudende huisartsen

https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/apotheekhoudende-praktijk/falsified-medicines-directive-fmd/
https://www.lhv.nl/product/lhv-advies-starten-als-apotheekhoudend-huisarts/
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In 2020
Eind 2019 zijn op last van de Raad voor Accreditatie alle DEKRAmultisite cer ti fi
caten van apotheekhoudende huisartsen ingetrokken. Hierdoor kwam een groot 
deel (95%) van de apotheekhoudende praktijken in Nederland ineens en buiten 
hun schuld zonder geldig kwaliteitscertificaat te zitten. We zijn als Apotheek
houdende Afdeling in gesprek gegaan met DEKRA en RvA om hierin te be  mid
delen en een oplossing te vinden. Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heb ben 
we de afspraak gemaakt dat het tijdelijk ontbreken van het certificaat niet tot 
pro blemen met individuele zorgverzekeraars zou leiden. Inmiddels zijn de meeste 
praktijken weer voorzien van een geldig kwaliteitscertificaat.

In 2021
Er gelden binnen de farmacie veel wetten, normen en richtlijnen. Samen met 
op lopende geneesmiddeltekorten en toenemende eisen van zorgverzekeraars 
is hierdoor de administratieve last binnen de apotheekhoudende praktijk flink 
opgelopen. Vooral het certificeren met ISO 9001eisen valt veel praktijken zwaar. 
We vinden dat er teveel nadruk ligt op controle op het naleven van eisen vanuit 
ISOsystematiek en processen en dat er te weinig wordt vertrouwd op het zelf
lerend vermogen van zorgverleners.
Wij onderzoeken daarom, samen met de KNMP vanuit de openbare apothekers, 
de mogelijkheid om een gezamenlijke norm voor eerstelijns farmacie op te stel
len, waarbij we ook kijken naar toetsing en toetsingsfrequentie. Dat werken we in 
2021 verder uit. 
Om een praktische slag te maken, komen we in 2021 met handreikingen over 
farmaceutische richtlijnen, zodat apotheekhoudende praktijken hiermee aan de 
slag kunnen.

5  Kwaliteitsbeleid: certificering en beroepsnorm

6  Belangenbehartiging

Op allerlei manieren en op allerlei thema’s zet de Apotheekhoudende 
Afdeling zich in voor de belangen van de apotheekhoudende huisartsen. 
Soms zit de belangenbehartiging in het voorkómen dat iets plaatsvindt, 
zoals het voorkomen van extra werklast of het voorkomen van een aan
tasting van de positie van de apotheekhoudend huisarts. Hieronder twee 
voorbeelden.
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Pneumokokkenvaccinatie
In 2020 heeft voor het eerst pneumokokkenvaccinatie plaatsgevonden vanuit de 
huisartsenpraktijk. Het RIVM had  in het kader van de FMDregels  het plan op
gevat dat apotheekhoudende huisartsenpraktijken elk toegediend vaccin zouden 
moeten afmelden in de nationale databank (NMVS). Dat zou een enorme klus zijn 
geweest en ook niet logisch zijn, aangezien de vaccins niet door apo theek houden
den zelf zijn ingekocht. Daarom hebben we hier formeel bezwaar tegen gemaakt. 
Juristen hebben de zaak bekeken en in het voordeel van de apotheek houdende 
huisartsen geoordeeld: net als bij reguliere huisartsen praktijken be hoeven de 
vaccins niet te worden afgemeld; hier zorgt SNPG voor. Een mooi resultaat dus. 

Medicatiebeoordeling door AHHA gehandhaafd
De MDR richtlijn polyfarmacie voor ouderen is in 2019 gewijzigd. De inspectie 
(IGJ) zette naar aanleiding van deze wijziging vraagtekens bij de uitvoering van 
het farmaceutische deel van de medicatiebeoordeling door apotheekhoudende 
huisartsen. Wij hebben aan de inspectie gemeld dat er geen grond is voor deze 
twijfel: wettelijk gezien heeft de apotheekhoudende huisarts dezelfde rechten 
en plichten als een openbaar apotheker. Ook is er in de richtlijn geen uitzondering 
benoemd voor apotheekhoudende huisartsen. Kortom: indien ze de juiste scholing 
hebben gevolgd, kunnen apotheekhoudende huisartsen de rol van huisarts en 
van apotheker op zich nemen (alleen is het gelijktijdig uitvoeren van beide rollen 
niet toegestaan). Daarmee hebben we gezorgd dat, áls u dat wil, u als apotheek
houdend huisarts ook de apothekersrol kunt vervullen voor medicatiebeoor deling, 
met een collega die de huisartsrol vervult. 

7  Lidmaatschap van de Apotheekhoudende Afdeling

Een lidmaatschap levert u veel voordelen op. Zo is voor leden van de 
Apotheekhoudende Afdeling de deelname aan de kwaliteitsindicatoren 
gratis. De KIFuitvraag van dit jaar kost voor nietleden €381,15, incl. BTW. 
Tevens krijgt u flinke korting op deelname aan bijeenkomsten van de 
Apotheekhoudende Afdeling, zoals het tweejaarlijkse congres voor 
apotheekhoudende huisartsen en hun assistenten.
Daarnaast krijgt u als lid de nieuwsbrief van de Apotheekhoudende 
Afdeling en toegang tot producten die alleen voor leden toegankelijk zijn. 
En u kunt als lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, bijvoorbeeld over 
vergunningen, praktijkvoering, kwaliteitsbeleid, declaraties, bereidingen 
en actuele onderwerpen zoals KIF en FMD. 
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Met uw lidmaatschap steunt u het belangrijke werk dat wij doen voor 
apotheekhoudend huisartsen, om te zorgen dat uw positie gezien, 
erkend en beschermd wordt. 

Nog geen lid? 
De kosten voor een lidmaatschap van de Apotheekhoudende Afdeling 
– aanvullend op uw reguliere LHVlidmaatschap – liggen tussen de 300
en 600 euro. De exacte hoogte is afhankelijk van de hoogte van uw
inkomen. U leest daar meer over op onze website.

Lid worden van de Apotheekhoudende Afdeling is voor u als LHVlid 
heel eenvoudig: u kunt een mail sturen naar ledenadministratie@lhv.
nl en aangeven dat u graag ook lid wordt van de Apotheekhoudende 
Afdeling. Dan wordt alles voor u in orde gemaakt. 

Over de Apotheekhoudende Afdeling

De Apotheekhoudende Afdeling is een zelfstandige afdeling binnen de LHV. 
Het beleid van de afdeling wordt bepaald door een commissie, bestaande
uit apotheekhoudende huisartsen, zowel los als afgevaardigd vanuit de 
inkooporganisaties SAHF, SOFA en AHC.

De medewerkers van het verenigingsbureau zetten zich in om u als
apotheek houdend huisarts zo goed mogelijk te ondersteunen in de 
praktijkvoering van uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk. 
Ook ondersteunen zij de commissieleden in hun werk.

Christiane Kiklas  
senior beleidsmedewerker 
en coördinator 

Neemt u gerust contact met ons op. Dat kan via 08504 80 000 en via
apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl.

Ilse Boermans 
praktijkadviseur

https://www.lhv.nl/lid-worden-apotheekhoudende-afdeling/
mailto:ledenadministratie%40lhv?subject=
https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/apotheekhoudende-praktijk/apotheekhoudende-afdeling/
https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/apotheekhoudende-praktijk/apotheekhoudende-afdeling/
mailto:apotheekhoudendeafdeling%40lhv.nl?subject=



