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Inleiding 
 

Het jaar 2021 werd net als het voorgaand jaar gedomineerd door de coronapandemie. In januari 

startte de vaccinatie en werd een nieuwe variant van het Covid-19 virus dominant. Een verlenging 

van lockdown maatregelen in februari en oplopende besmettingen in maart (de derde golf). Vanaf 

juni komt er langzaam weer ruimte om elkaar te ontmoeten en gaat de samenleving weer open. 

Ondanks dat besmettingen nog niet onder controle zijn kunnen we voorzichtig aan weer elkaar 

ontmoeten.  

Het tweede coronajaar had zijn effect op de activiteiten van de GAV. De nascholingen werden vrijwel 

geheel online gedaan en ook bij vergaderingen was MS Teams de norm. In de apotheken werd 

gaandeweg 2021 de mondkapjesplicht afgeschaft voor én achter de balie. Hoewel slechts een 

beperkt aantal van onze apotheken tijdelijk beperkte openingstijden hebben gehad in verband met 

verzuim door besmettingen en quarantaine, heeft de pandemie in 2021 veel gevraagd van alle 

medewerkers in de apotheek. De corona-nieuwsflits bleef in de lucht met de laatste ontwikkelingen 

die van belang waren voor de apotheek.  

De pandemie heeft er toe geleid dat bestaande contacten hechter werden en nieuwe contacten 

ontstonden. Ook kreeg digitale nascholing een vaste plek in de nascholingsagenda van de GAV.  

Kortom, het was een uitdagend jaar waarin de vereniging de rol van verbinder goed kon uitdragen. 
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Bestuur en vereniging 
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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. Het secretariaat was enkele uren per maand beschikbaar voor de  

Friese Apothekers Vereniging. In het afgelopen jaar zijn de activiteiten van deze vereniging opgegaan 

in een coöperatie. Deze coöperatie, de Friese Apothekers Organisatie, heeft het afgelopen jaar 

enkele uren per week afgenomen aan werktijd. Met de oprichting van het Apothekers Coöperatief 

Groningen ondersteunt het bureau van de GAV ook de Groningse coöperatie. Vanaf juni 2021 wordt 

gemiddeld één dag per week inzet verricht voor deze organisatie.  

Leden 
70 apotheken, waarvan: 

61 openbare apotheken 

4 politheken (Apotheek De Sprong, Martini Apotheek, Refaja 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 121 buitengewone leden, waarvan 86 

openbare apothekers ( 52 gevestigd/beherend en 34 tweede apothekers), 10 ziekenhuisapothekers, 

13 apothekers werkzaam in onderwijs/overige functies en 12 niet-werkzame/gepensioneerde 

apothekers.  

 

 

De Groninger Apotheken Vereniging heeft in 2021 twee ledenvergaderingen gehouden: op 1 juni en 

op 23 november. Beide vergaderingen 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  

KROG, GROG en GAV Digitaal nascholingen voor apothekers (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 2021 a.d.h.v. pijlers  
Regionale samenwerking 
In augustus 2021 wordt het convenant ‘Verzenden digitaal medicatievoorschrift’ getekend door 
UMCG, MZH en de GAV. Ook tekent de eerste apotheekhoudende huisarts het convenant. Eind 2021 
wordt een start gemaakt met het vernieuwen van het protocol medicatieoverdracht (overdracht van 
2e naar 1e lijn zorg) om deze in lijn te krijgen met de landelijke richtlijn die vanaf 2019 geldt.  
 
De regionale thuiszorgorganisaties worden de samenwerkingsafspraken farmaceutisch zorg 
besproken. De GAV heeft hierin het voortouw genomen en het protocol wordt op onderdelen 
aangepast.  
 
Voor de medicatielevering en -overdracht is een PRI gedaan voor de poliklinische GDS patiënt. De PRI 
is gedeeld met apothekers en de thuiszorgorganisaties. 
 
Stichting Academische Netwerk Noordelijke Apothekers (ANNA) is opgericht en een groot deel van 
de GAV leden heeft zich hierbij aangesloten. ANNA heeft te kennen gegeven dat zij de stichting op 
het adres van de GAV willen huisvesten en er wordt gekeken op welke manier het bureau ANNA kan 
ondersteunen. 
 
Het Apothekers Coöperatief Groningen (ACG) is in 2021 opgericht. Deze coöperatie maakt 
gezamenlijke afspraken richting zorgverzekeraar mogelijk.  De GAV houdt nauw contact met de ACG. 
Daarnaast is het contact met Drentse Apothekers Coöperatie (DAC) aangehaald evenals die met de 
Friese Apothekers Organisatie (FAO). Voor de ACG en de FAO levert het bureau van de ACG tegen 
vergoeding secretariële en administratieve ondersteuning. 
 

Kwaliteit van zorg/kwaliteitsbevordering 
Apothekers 
In 2021 heeft er als gevolg van meerdere lockdowns in verband met de coronapandemie geen GROG 
plaats gevonden.  In januari en in oktober werden er KROG’s gepland, waarbij die geplande KROG van 
januari omgezet werd in een digitale bijeenkomst. De KROG van oktober kon wel fysiek doorgang 
vinden. In totaal werden er 9 stuks GAV DIGITAAL georganiseerd. 
Op onderstaande onderwerpen is in 2021 nascholing geweest. 
 
KROG:  
Januari: Psoriasis 
Oktober: Hartfalen 
 
GAV DIGITAAL:  
Januari: Juridische aspecten 
Februari: Beroertepreventie en AF 
Maart: Glaucoom 
April: Leefstijl en diverse verslavingen 
Juni: Herstel na COVID-19 
Juni: Ketensamenwerking 
September: Transmuraal Formularium astma en COPD 
November: Afbouw Antidepressiva 
November: Diabetes type 2 en preventie 
 
De Farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) bijeenkomsten zijn online doorgegaan. De vier FPZ clusters 
hebben elke vier geaccrediteerde bijeenkomsten gehad. De thema’s waren PID, Anemie, Hartfalen en 
Astma. 
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Een lijst met daarop vermeld de Specialisatie Apothekers van de GAV is gedeeld met de leden. Deze 
specialistische 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 2021  verschillende interactieve geaccrediteerde cursussen 
georganiseerd waarvan een aantal meerdere malen uitgevoerd zijn. De cursussen waren allemaal 
digitaal. In de maanden juli en augustus zijn een tweetal ‘on demand’ webinars aangeboden. 
februari:  Depressie 
maart:   Dementie 
juni en oktober: Slikproblemen 
juli en augustus: Vaccins en vaccinatie en QT-verlenging door geneesmiddelen 
oktober:  Maagverkleining 
 
 

Belangenbehartiging  
In 2021 zijn opnieuw diverse contacten stevig neergezet en is gewerkt aan het aanknopen van 

nieuwe relaties.  Contacten met DDG, Groninger Huisartsen Coöperatie, 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, Provincie Groningen, TSN, VNN en Zilveren Kruis. 

De GAV heeft zich als partner aangemeld om deel te nemen aan een duurzaamheidsproject van het 
Netwerk Medicijnresten Noord Nederland (NMNN). Er is een kleine vergoeding beschikbaar in ruil 
voor deelname en inbreng van onze expertise. 
 
Vanuit de GAV is Trees van der Veen aangeschoven bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in 
Noord Nederland. De inbreng van apothekers bij de ROAZ is op deze manier geborgd. Via dit netwerk 
werden ook de actualiteiten van de coronapandemie gedeeld die van belang waren voor Noord 
Nederland. Daarnaast heeft elke eerstelijns zorgorganisatie de plicht om een calamiteitenplan te 
hebben. De ROAZ ondersteunt hier en is een goed platform om kennis te delen over aanpak en 
structuur bij een calamiteit. 
 
Mede naar aanleiding van de GAV Digitaal Beroertepreventie en AF heeft de mogelijkheid zich 
voorgedaan om een project Atriumfibrilleren op te starten. Binnen dit project krijgen apotheken de 
mogelijkheid om met MyDiagnostick een screening te gaan doen in de apotheek. Patiënten kunnen 
op eenvoudige manier zelfstandig testen en vervolgens verwezen worden naar de huisarts voor 
diagnostiek. Dit zorg verbeterproject zal in 2022 uitgerold worden. 
 

Financiën 

Het financieel jaarverslag over 2021 is opgemaakt door Noord Negentig Accountants en 

Belastingadviseurs en wordt separaat gepresenteerd. 

De COVID-19 pandemie heeft ook in 2021 zijn weerslag gehad op de inkomsten van de GAV. De 

inkomsten zijn door de pandemie achtergebleven. Door erg kritisch te zijn op de uitgaven en 

zorgvuldig inkopen van scholing is het begrote tekort minder dan verwacht.   
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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. Via de 

website kan ook het formularium besteld worden. 

 

Via sociale media (Twitter en Facebook) is de GAV zichtbaar. In 2021 is de keuze gemaakt om het 

Twitteraccount niet meer actief bij te houden. Vacatures worden met regelmaat geplaatst op 

Facebook en LinkedIn evenals cursussen voor apothekersassistenten en nascholingen voor 

apothekers. 

 

Zichtbaarheid 
Het Groninger Formularium is goed bekend en veelal weet men ook dat het een uitgave is van de 

GAV.  

In 2021 is er een digitale nieuwsbrief uitgestuurd voor de zomer en in december. Deze nieuwsbrief 

gaat naar diverse stakeholders en naar de leden.  Sinds de coronapandemie worden er ook 

regelmatig themanieuwsflitsen  gestuurd die ook naar externe partijen gaan (sponsoren, relaties en 

leden).  Ook hiermee wordt de zichtbaarheid en wat we doen vergroot. 

 
 
 
 
 


