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Inleiding 
 

Het jaar 2020 werd gekenmerkt  als het jaar waarin de coronapandemie plaatsvond. De pandemie 

heeft ertoe geleid  dat er in apotheken noodgedwongen anders gewerkt moest worden. Een beperkt 

aantal patiënten gelijktijdig in de apotheek, het dragen van maskers, ontsmettingsmiddel bij de deur, 

extra schoonmaakactiviteiten en plaatsen van schermen waren de meest zichtbare zaken. 

De pandemie had nog een heel ander effect: Een eerste stormloop op herhaalmedicatie in maart en 

vervolgens bleef de reguliere zorg met daarbij de nodige medicatie achter bij andere jaren. Er wordt 

in aparte teams gewerkt om besmettingen te voorkomen, er wordt meer bezorgd, soms 

thuisgewerkt in verband met quarantaine maatregelen en zorg op afstand wordt waar nodig ingezet. 

Onze apotheken kregen soms met ziekte te maken, maar nergens werd een apotheek gesloten 

vanwege een uitbraak.  

Na een eerste piek in het voorjaar kwam na de zomer een tweede coronapiek. De reguliere zorg 

bleef over het hele jaar al met al wat achter, omdat ziekenhuizen en hun personeel de handen vol 

hadden aan corona patiënten en spoedzorg.  

Middels de corona-nieuwsflits, die naast de reguliere nieuwsflits werd verzonden, werden GAV-leden 

geïnformeerd over relevante zaken omtrent het corona-nieuws. Informatie van stakeholders met 

betrekking tot de pandemie kon vlot worden gedeeld, omdat de GAV een goed netwerk heeft met 

contactpersonen waar regelmatig contact mee is. Het leverde tevens nieuwe contacten op en we 

zullen deze contacten koesteren.  
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Bestuur en vereniging 
 

Bestuur 

 
 

 
Chaterina 
Hollenga 
Voorzitter 
 
afgetreden:  
juni 2020 

 

 
Robert van der 
Schuyt 
Voorzitter  
per juni 2020 

 

 
Edgard Weening 
Vicevoorzitter 
per augustus 
2020 
 

 

Arnout Janse 
Penningmeester 
 
 

 

Frans Derks 
Secretaris 
 
 

 

 
Gea Olsder 
Bestuurslid 
 
 
afgetreden: 
juni 2020 

 

 
Patricia van den 
Bemt 
Bestuurslid 
 
aangetreden: 
juni 2020 

 

 
Rizwana 
Chaudhry 
Bestuurslid 

 

In 2020  zijn twee bestuursleden afgetreden, te weten Chaterina Hollenga en Gea Olsder. Beide zijn 
in juni 2020 afgetreden. Robert van der Schuyt heeft vervolgens het voorzitterschap op zich 
genomen. Zijn vicevoorzitterschap is overgenomen door Edgard Weening. Patricia van den Bemt is 
Gea Olsder opgevolgd als bestuurslid. 
 

Verenigingsbureau 
 

 

 
Gerda Klooster 
Bestuurssecreta-
ris (0,66 fte) 

 

 
Harriët de Vries 
Secretaresse  
(0,66 fte) 
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De vereniging wordt ondersteund door een bestuurssecretaris en een secretaresse. Beide zijn 24 uur 

per week  in dienst bij de GAV. Voor de nascholingen van assistenten wordt tot maart 2020 op 

afroepbasis Judith Ganzeveld (student) ingezet om de vaste medewerkers te ontlasten. Het contract 

met de student eindigt medio 2020 en is niet verlengd (vanwege het opschorten van fysieke 

nascholingen). 

Leden 
69 apotheken, waarvan: 

61 openbare apotheken 

3 politheken (Apotheek De Sprong, Martini Apotheek en Apotheek OZG) 

5 ziekenhuisapotheken (UMCG, Martini Ziekenhuis, Lentis, OZG en Treant Zorggroep, locatie Refaja) 

 

Buitengewone leden 
Per 1 januari 2020 telde de Groninger Apotheken Vereniging 125 buitengewone leden, waarvan 90 

openbare apothekers (55 gevestigd/beherend en 35 tweede apothekers), 11 ziekenhuisapothekers, 

14 apothekers werkzaam in onderwijs/overige functies en 10 niet-werkzame/gepensioneerde 

apothekers.  

 

De Groninger Apotheken Vereniging heeft in 2020 twee ledenvergaderingen gehouden: op 16 juni en 

op 24 november. De ledenvergaderingen werden digitaal gehouden, in verband met de 

coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen om besmettingen te voorkomen. 
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Beleid 
 
De Groninger Apotheken Vereniging (GAV) vertegenwoordigt de apotheekbranche bij regionale 

belangen- en andere organisaties. De GAV richt zich daarbij onder andere op  ziekenhuizen, 

zorgverzekeraars, huisartsen en andere voorschrijvers, belangenbehartigers van patiënten en de 

KNMP. Het werkgebied beslaat de provincie Groningen en de Kop van Drenthe waaronder Roden, 

Peize, Gieten, Eelde-Paterswolde, Zuidlaren en Vries. 

De GAV initieert kwaliteitsprojecten en voert deze uit (zoals ontwikkelen van protocollen en 

afstemming met derden, medicatieoverdracht). De GAV faciliteert een platform/netwerk tussen 

apotheken en apothekers, informatie-uitwisseling, stelt ruimte beschikbaar aan leden voor 

vergaderingen en scholing én bemiddelt in voorkomende situaties bij conflicten. 

De GAV voert een ledenadministratie. 

Het Groninger Formularium wordt samengesteld en uitgegeven door de GAV.  

 

Verder worden er diverse activiteiten uitgevoerd:  

Ontwikkeling, organisatie en/of coördinatie nascholing apothekersassistenten (incl. accreditatie) en  

apothekers (KROG en GROG en sinds eind 2020 GAV DIGITAAL) (incl. accreditatie en sponsoring). 

 

De GAV steunt op drie pijlers:  

1. Regionale samenwerking 

  - Medicatieoverdracht 

  - Voorschrijvers 

  - Thuiszorg 

2. Kwaliteit van zorg/kwaliteitsbevordering 

  - Nascholing 

   - FPZ 

3. Belangenbehartiging 

  - Externe relaties 

   - Opleiding Personeel 

  - CvO 
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Uitvoering 2020 a.d.h.v. pijlers  
Regionale samenwerking 
In 2020 is medicatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis een belangrijk thema dat de nodige 
aandacht vraagt. Voor het digitaal voorschrijven is het convenant ‘Verzenden digitaal 
mediatievoorschrift’ intensief besproken met diverse partijen. Het UMCG en het MZH zijn 
terughoudend in het tekenen van het convenant, waardoor dit onderwerp een vervolg krijgt in 2021.   
Met de thuiszorg is de PRI medicatie toedienlijst van het ziekenhuis besproken. De afstemming van 
risico’s en deze waar mogelijk vermijden, draagt actief bij aan een betere overdracht. 
 
De GAV is kernpartner van het Academisch Netwerk Noordelijke Apotheken (ANNA) geworden en 
brengt de innovatieve studies die via ANNA lopen ook onder de aandacht van de leden. Met 
UMCG/RUG gaat ANNA een samenwerkingsovereenkomst opstellen. De administratie van ANNA 
wordt te zijner tijd ondergebracht bij de GAV. 
 
Het Netwerk Medicijnresten Noord Nederland (NMNN) zet zich in voor  verminderen van 
medicijnresten in afvalwater. De GAV neemt deel aan het netwerk en denkt actief mee in potentiële 
oplossingen.  
 

Kwaliteit van zorg/kwaliteitsbevordering 
 

Apothekers 
In 2020 heeft in januari een KROG plaats gevonden en in maart een GROG. In december is een 
nieuwe vorm geïntroduceerd: GAV DIGITAAL. Deze laatste is een interactieve digitale bijeenkomst 
voor apothekers en vindt plaats in de vroege avond met een programma van 1,5 tot maximaal 2 uur. 
Op onderstaande onderwerpen is in 2020 nascholing geweest. 
 
KROG:  
Januari: Drugs, hoe zit het nu? Gebruik en misbruik van opioïden 
GROG: 

Maart: ‘Sekseverschillen in farmacotherapie ’en Presentatie en uitreiking 13e editie Groninger 
Formularium 
GAV DIGITAAL:  
December: COVID-19 en preventie 
 
De Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) bijeenkomsten zijn grotendeels doorgegaan. Deze 
geaccrediteerde bijeenkomsten zijn vanaf september 2020 digitaal gehouden.  
 
In 2020 is een lijst samengesteld van GAV specialisatie apothekers. Er zijn criteria opgesteld waaraan 
deze apothekers moeten voldoen. Leden van de GAV kunnen bij deze personen terecht als men 
specifieke vragen heeft over een bepaald onderwerp. Een lijst wordt gepubliceerd op het intranet.  
Specialisatie apothekers volgen nascholing over hun specialisme, houden reviews met patiënten, 
lezen de richtlijnen en blijven middels literatuur op de hoogte van de actualiteit van hun specialisatie.  
 

Apothekersassistenten 
Voor apothekersassistenten zijn  in 2020  verschillende geaccrediteerde cursussen georganiseerd 
waarvan een aantal meerdere malen uitgevoerd zijn. In de periode maart tot en met september zijn 
er geen nascholingen geweest in verband met corona; In de periode oktober en november zijn er 
succesvol online interactieve nascholingen voor de apothekersassistenten georganiseerd. 
januari:  Osteoporose 
februari: Labwaarden 
oktober: FPZ depressie en FPZ dementie (online bijeenkomst) 
november: Hartfalen (fysieke bijeenkomst) 
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Scholingsplatform 
Met Defacto wordt gekeken of het nascholingsprogramma CAP een optie is voor de GAV. Met dit 
programma is het mogelijk om volledig digitaal in eigen tijd nascholing te doen en portfolio op te 
bouwen. Groot voordeel voor apothekers is hierbij o.a. dat men bij audits eenvoudig paraat heeft of 
en welke vaardigheden up-to-date zijn. Subsidiemogelijkheden worden hiervoor onderzocht.  
 

Stakeholders 
Groninger Formularium (GF) 
In maart 2020 is de 13e editie van het GF uitgebracht. Om gebruik van het GF nog efficiënter en beter 
inzetbaar te maken voor huisartsen wordt besloten dat het Groninger Formularium ook in een HIS 
(huisartsen informatiesysteem) beschikbaar moet komen. Voorafgaand aan dit besluit is uit een 
enquête bij de GHC naar voren gekomen dat 80% van de huisartsen geïnteresseerd is.  De commissie 
GF Project gaat aan de slag en streeft er naar dat het GF in 2021 in een HIS beschikbaar is. 
 
In de provincie Groningen is een Longformularium opgesteld, waarbij de GF commissie pas aan het 
eind van het proces betrokken werd. Het Longformularium is dan ook niet verwerkt in de 13e editie 
van ons formularium, maar dit wordt wel opgepakt door de GF commissie.   
 
Met de ziekenhuizen is gewerkt aan het convenant ‘Verzenden digitaal medicatievoorschrift’. 
Aangezien de afspraken in het convenant juridisch de nodige haken en ogen hebben, kon het 
convenant nog niet getekend worden. Er is goede hoop dat dit in 2021 afgehandeld wordt. 
 

Belangenbehartiging  
In 2020 zijn opnieuw diverse contacten stevig neergezet en is gewerkt aan het aanknopen van 

nieuwe relaties.  Contacten met DDG, Groninger Huisartsen Coöperatie/Huisartsenkring Groningen, 

HANNN, KNMP, Menzis, Netwerk Medicijnresten Noord Nederland, Noorderpoort, Regionaal Orgaan 

Acute Zorg, Stichting Gerrit, VGZ, ziekenhuizen en Zorgbelang Groningen en Zorgadvies Groningen 

zijn gecontinueerd. 

Hiernaast zijn diverse gesprekken gevoerd met andere relaties, waarbij ook waar zinvol en mogelijk 

structureel overleg plaats gaat vinden met o.a. FAO, GPRI, iCare, Lentis, MedMij, Patientenfederatie 

Nederland, Provincie Groningen, TSN, VNN en Zilveren Kruis. 

De COVID-19 pandemie heeft ertoe geleid dat de banden met allerlei stakeholders sterker werden 

aangehaald doordat via de ROAZ allerlei partijen informatie deelden. Vanuit het bureau van de GAV 

werd informatie die van belang was voor de apotheken in de speciale corona-nieuwsflitsen 

samengevat en medegedeeld. De corona-nieuwsflitsen van de GAV zijn ook gedeeld met de 

stakeholders, waardoor bij tijd en wijle vanuit het hele land reacties op de corona-nieuwsflits en 

vragen bij de GAV terecht kwamen. De korte lijnen en de goede samenwerking die de GAV heeft met 

het eigen stakeholdersnetwerk leidde ertoe dat veel zaken in het noorden soepel verliepen en onze 

medewerkers ook vanaf het begin van de pandemie vlot terecht konden in de teststraten.  

 

Financiën 

Het financieel jaarverslag over 2020 is opgemaakt door Noord Negentig Accountants en 

Belastingadviseurs en wordt separaat gepresenteerd. 

De COVID-19 pandemie heeft zijn weerslag gehad op de inkomsten van de GAV. De inkomsten van de 

(na)scholingen zijn door de pandemie achtergebleven.    
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Externe communicatie 
 

De GAV beschikt over een website die toegankelijk is voor iedereen. Op de website staan 

nieuwsberichten, algemene informatie en alle informatie over het Groninger Formularium. In 2020 

worden meer berichten voor patiënten onder Nieuws geplaatst dan voorgaande jaren.  

Via de website kan ook het formularium besteld worden. 

 

Via sociale media (Twitter en Facebook) is de GAV zichtbaar. In de tweede helft van 2020 wordt 

Facebook actief opgepakt en is er onder andere een serie geplaatst over spierpijn, wandelen en 

zelfzorgmedicijnen. Het streven is om ook meer informatie te delen van leden van de GAV. Eind 

december is er een organisch bereik van 59 en de verwachting is dat het bereik in 2021 wordt 

vergroot. 

 

Zichtbaarheid 
Het Groninger Formularium is bekend bij veel externe relaties, voorschrijvers in de regio en 

studenten Farmacie. Het formularium dat in eigen beheer wordt uitgegeven maakt de Groninger 

Apotheken Vereniging zichtbaar in de regio en het formularium is een uitstekend hulpmiddel voor 

voorschrijvers met eenvoudige en overzichtelijke adviezen.  

In 2020 is er tweemaal een digitale nieuwsbrief verschenen. Het versturen van factsheets over de 
GAV heeft niet plaatsgevonden. De bedoeling is om middels factsheets uit te leggen wat de GAV is en 
wat haar belangrijkste taken zijn. Deze factsheets zijn bedoeld voor ketenpartners.  
 
De GAV onderschrijft ook de campagnes tegen het roken en steunt ook in 2020 de acties van de 
Alliantie Nederland Rookvrij en de Longalliantie. 
 
 
 
 


