
 
 

Notulen ledenvergadering GAV - dinsdag 1 juni 2021 
Via Microsoft Teams 
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Folgert Haverdings Haren 

Wilma Heesen UMCG 

Arnout Janse Oosterhaar,penningmeester 

Trea Keizer Sprong de 

Frederique Koops Vredewold 

Jan-Hein Koops Sappemeer 

René Kuipers Rôner 

Gea Olsder UMCG 

Hilde Otterman Wildersgang 

Gretha Pouwer Bedum 

Jan Prakken Diephuis 

Gera Prins-Draadjer De Venen 

Emina Rakic Lewenborg 

Anand Rambharos Zuidlaren 

Mirjam Stegeman  

Annet Tonkes Martini Apotheek 

Jan van Brussel MC Peize 

Mirte van Renselaar Apotheek OZG 

Patricia van den Bemt UMCG, bestuurslid 

Robert van der Schuyt Leek, voorzitter 

Gretha van der Veen MC Hoogezand-Sappemeer 

Trees van der Veen Eelde-Paterswolde 

Kim Visser Molenberg 

Edgard Weening RUG, bestuurslid 

Martine Wijngaard De Venen 

  

Michou Kortrink, gast KNMP, districtsadviseur 
Brigitte Duyvendak, 
gast GERRIT 

Wim Hodes, gast GERRIT 

Gerda Klooster GAV, bestuurssecretaris 

Harriët de Vries GAV, notulist 

 

Afwezig met kennisgeving: 
 

Mark Huiskes Reiderland 

Nicole Looman Lentis 
 

 
 
1. Opening 

Om 9.30 uur opent Robert van der Schuyt de vergadering. De voorzitter spreekt de wens uit dat 
dit de laatste keer is dat de ledenvergadering via Teams gehouden wordt. 
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 
Agendapunt 12 (Stichting GERRIT: PGO’s presentatie door Wim Hodes) wordt naar voren 
gehaald (10.30 uur), waarna Ebian Brill de stand van zaken omtrent oprichting coöperatie toelicht. 
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3. Notulen van de ledenvergadering van 24 november 2020 
Pag. 2) Robert: Duurzaamheid: KWR is benaderd om mee te doen (niet KWF)  
Na een algemene opmerking van Peter de Haan om iets minder afkortingen te gebruiken in de 
notulen oppert Robert dat er bij veelvuldig gebruik afkortingen een legenda wordt toegevoegd. 
Notulen worden vervolgens vastgesteld met dank aan de notulist. 
 

4. Ingekomen en uitgegane post 
Opvallend aan de lange postlijst zijn de vele inkomende mails van ROAZ en AZNNN. 
De GAV kan in AZNNN niet voor de drie noordelijke provincies vertegenwoordigen. Wellicht gaat 
de GAV hierin samen met nieuwe Friese Apothekers Organisatie (coöperatie) optrekken. 
Nr. 215) Betreft initiatief van Samenzorg Drenthe (vergelijkbaar met overleg 
samenwerkingsafspraak in Groningen): Insuline eenheden worden vermeld op de toedienlijsten. 
In Groningen lukt dat niet en in overleg met thuiszorgorganisaties is dit niet opgenomen in de 
samenwerkingsafspraak. Individuele apotheken zijn vrij om dit toch te vermelden. 
 

5. Samenstelling bestuur 
Robert deelt mee dat Frans Derks zich voor 3 jaar herkiesbaar stelt. 
Het voorstel tot herbenoeming wordt aangenomen door de vergadering zodat Frans het bestuur 
de komende jaren blijft versterken. 
 

6. Groninger Formularium 
Jan Drenth geeft een toelichting namens de commissie GF Project (GF in het HIS). 
De commissie heeft apotheker Luc Peeters in de arm genomen die de conversie kan doen naar 
Prescriptor. De structuur van het CMS (van het GF) wijkt nogal af van hoe het moet worden in 
Prescriptor (“boom” van middelen).  
Arnout Janse meldt dat het budget voor omzetting € 5000 bedraagt (voor Luc Peeters). Dit budget 
is inmiddels geheel opgesoupeerd. Er is nog grofweg 30 uur nodig: een overschrijding van het 
budget met € 3000. GF Projectgroep is nog in onderhandeling met Luc Peeters hierover. 
Wellicht is dekking via sponsoring/subsidie bijv. van Stichting Departement KNMP mogelijk om de 
meerkosten van dit project te financieren. Indien dit niet lukt dan wordt toestemming gevraagd aan 
de leden of het mag worden uitgegeven door de vereniging. 
Trees van de Veen merkt op dat de overschrijding van 60% wel aanzienlijk is. Trees vraagt: 

• Had overschrijding budget voorkomen kunnen worden?  

• Is het nodig dit digitale formularium?  

• Wat is de doelgroep voor de digitale versie? 
Arnout stelt dat in het traject van aanbesteding een inschattingsfout is gemaakt hoe dit te regelen; 
er is geen goed contract opgesteld maar een mondelinge afspraak gemaakt.  
Nu blijkt dat Luc Peeters dit ook te laag heeft ingeschat.  
Arnout meldt dat GF Projectgroep alsnog bezig is om een duidelijke overeenkomst te maken. 
De doelgroep wordt gevormd door de voorschrijvers (huisartsen). 
De noodzaak zit erin dat de huisartsen meer gestuurd kunnen worden in hun voorschrijfgedrag. 
En er kan gekozen worden voor omkaderd behandelplan via het formularium.  
De Groninger Formularium app blijft daarnaast bestaan maar biedt (voor huisartsen) geen 
meerwaarde boven het boekje. 
Digitale formularium (in HIS) is ook uit te breiden met hulpmiddelen bijvoorbeeld.  
Trees vraagt of er contact is gezocht met Menzis voor subsidie. 
Gerda Klooster reageert dat een officieel verzoek is gedaan om een bijdrage. Reactie van Menzis 
was lauw en bleek een dood spoor. 
Yolanda Halm vraagt wie het onderhoud van het GF in HIS gaat doen? 
Jan Drenth meldt dat hij en Jan van Brussel een opzet maken. Wanneer zij op het punt zijn 
aanbeland dat onderhoud moet gebeuren gaan we apothekers daarvoor opleiden. Op dit moment 
staat het GF in CMS maar dat combineert niet met Prescriptor. Idee is bijvoorbeeld de export uit 
CMS in Word te bewerken. Wijzigingen zouden ook sneller verwerkt moeten worden omdat er 
door voorschrijvers van dag-tot-dag gebruik van wordt gemaakt.  
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De inhoud is los te zien van de ICT. De ICT ligt bij Digitalis. Er komt een overeenkomst zodat ICT 
en inhoud worden gescheiden qua onderhoud. 
Naar aanleiding van vragen van o.a. Trees ontstaat enige discussie over eventuele goedkopere 
oplossingen voor voortzetting alsmede de mogelijkheid om de stekker eruit te trekken. Dat laatste 
wil niemand en Ebian Brill stelt dat het geld goed is besteed aan dit GF Project. 
Arnout stelt dat software ontwikkeling altijd een kostbare zaak blijft. 
Besloten wordt dat Yolanda en Trees meekijken met het nieuwe contract van maximaal € 3000. 
Actie: Arnout Janse. 
Robert stelt voor dat de GF projectgroep transparanter wordt en de leden vaker informeert over 
de stand van zaken.  
Peter de Haan vraagt of huisartsen goed op de hoogte worden gehouden van de voortgang? 
Zodat ze niet opeens met GF in HIS geconfronteerd worden als het er is.  
Robert zegt dat dit aan de orde is geweest in het eerstelijnsoverleg (ELO). Ook in het GHC 
overleg is dit veelvuldig genoemd. Bij het overleg met de DDG is dit aan de orde geweest. 
Jan Drenth: Juist de waarnemende huisartsen zijn positief over het formularium in het HIS. 
Het platform zelf wordt niet betaald. Prescriptor loopt via een licentie waarvoor wordt betaald. 
 
Op verzoek van Trees geeft Peter de Haan een toelichting over de stand van zaken Stichting 
Departement. Het RUCP-pand is verkocht, besloten is om het overgebleven geld te besteden aan 
de farmacie. Stichting Departement KNMP beheert dat geld en dat kan besteed worden aan 
projecten die aan het doel van de stichting voldoen. 
 

7. ANNA 
Patricia van den Bemt geeft een korte update. 
Heikel punt is om de RUG te laten ondertekenen, maar het gaat goedkomen. Daarna kan de 
Stichting officieel opgericht worden. Ook landelijk is ANNA in gesprek met soortgelijke netwerken 
(LANA-Leiden, A’dam, Utrecht, Nijmegen, R’dam) 
Inhoudelijk is ANNA nog steeds met 2 hoofdonderzoeken bezig: 
1) Lithium onderzoek van Hans Mulder 

Retrospectieve deel is succesvol verlopen. Het prospectieve deel van dit onderzoek heeft veel 
last van de coronatijd gehad, loopt nog stroef.   

2) Beeldbellen. Poliklinische Apotheek UMCG en Martini Apotheek merken dat videobellen over 
het algemeen zeer bruikbaar is, want je hebt meer communicatiemogelijkheden dan via 
telefoon. Plan is te testen of dit ook in openbare apotheek werkt, zodat de openbare apotheek 
ook videoconsult kan gaan doen. 

 
8. Convenant ‘Verzenden digitaal medicatievoorschrift’  

Gea Olsder licht dit toe. 
Afgelopen jaar hebben vanuit het Martini Ziekenhuis (MZH) en UMCG juristen akkoord gegeven 
voor de inhoud. Het convenant gaat nu naar o.a. Raad van Bestuur van het UMCG en het GAV 
bestuur. MZH heeft de testfase voor digitaal recept al doorlopen samen met poliklinische 
apotheek. UMCG wil het ook dit jaar (2021) nog implementeren. 
Inhoudelijk betekent dit dat geen papieren recept meer nagestuurd hoeft te worden. Dit geldt ook 
voor stoprecepten. 
Robert vraagt wat de prognose is wanneer dit effectief zal zijn? 
Gea meldt te hebben afgesproken dat het voor elk softwaresysteem getest zal gaan worden om 
zeker te weten dat de communicatie goed verloopt. Voor CMG is bij MZH al getest. Dus dat kan al 
van start. 
In antwoord op een vraag van Jan Drenth meldt Gea dat de ervaringen van andere ziekenhuizen 
uit andere regio’s worden meegenomen, bijvoorbeeld Erasmus MC Rotterdam, WZA Assen.  
Brigitte Duyvendak (GERRIT) heeft ervaring opgedaan bij ziekenhuizen in Friesland. Belangrijk is 
om goed te kijken naar adressenbestand van de apotheken. Advies is om naar elke apotheek een 
testreceptje te sturen. Even nabellen en indien ontvangen dan staat alles aan beide kanten goed 
ingesteld. Applicatie ID’s zijn beschikbaar via VZVZ. 
Brigitte vult aan dat apothekers met CGM zélf een PROXI-koppeling moeten aanschaffen. In 
andere systemen is dat al ingebouwd. 
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9. Duurzaamheid 
Robert heeft onlangs een overleg gehad (met o.a. waterschappen, provincie, GAV, industrie). 
Tevens heeft hij een project gedaan in de eigen apotheek. Flyer is verspreid en mondeling is hier 
aandacht aan besteed. Na de zomer worden de resultaten bekend. 
In Leek is een medicijnbox bij de Jumbo geplaatst als pilot. Wanneer dit een succes wordt dan 
gaat de apotheek om tafel met gemeente om dit breder uit te dragen. 
Patricia meldt: in het UMCG hebben we green-teams om zoveel mogelijk papierloos te werken.  

10. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2020 
Jaarverslag 2020 
Gerda licht het jaarverslag kort toe. De coronapandemie heeft enerzijds impact gehad maar 
anderzijds zijn ook weer banden aangetrokken dóór de pandemie. 
Robert spreekt complimenten uit voor het oppakken van de digitale nascholing. 
Jaarverslag wordt aangenomen. 
 
Jaarrekening 2020 
Arnout geeft een toelichting op de jaarrekening. 
Verlies van € 28.000 is toe te schrijven aan halvering scholingsinkomsten en daling inkomsten 
Groninger Formularium met 50%. De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. 
Verschil in de begroting qua kosten zijn toe te wijzen aan de stijging van personeelskosten. 
 
Arnout schrijft de stijging van de personeelskosten deels toe aan overwerk (dit is echter overwerk 
in 2019 wat in 2020 is uitbetaald/HV). Robert vult aan dat Gerda is aangenomen onder andere 
voorwaarden dan vorige bestuurssecretaris (hogere kosten). 
Arnout wijt het verschil in scholingskosten aan het ontbreken van fysieke bijeenkomsten. 
Positieve kant is dat digitale nascholingen goed van de grond zijn gekomen. Hierbij kunnen we 
ook kijken naar wat willen we in de toekomst. 
 
Annet Tonkes doet verslag van de kascontrole, die zij heeft uitgevoerd samen met René Kuipers. 
De kascommissie heeft gekeken hoe de boekhouding eruit ziet, niet zozeer naar het resultaat. 
Er is een overzichtelijke administratie; weinig spectaculaire dingen. De commissie heeft twee 
boekingen met foutieve BTW-percentage ontdekt en dit teruggekoppeld aan de penningmeester. 
Inmiddels is dit gecorrigeerd en wordt meegenomen in volgende BTW aangifte in overleg met 
accountant. 
Aangifte vennootschapsbelasting hoeft niet meer gedaan worden. Dit is een regeling van de 
belastingdienst. 
 
Naar aanleiding van bovenstaande gaat de penningmeester controleren of de BTW goed is 
geadministreerd. Actie: Arnout Janse. 
 
Robert zegt dank aan kascommissie en penningmeester voor het opstellen en controleren van de 
jaarrekening. 
 

11. Mededelingen van het bestuur m.b.t.:  
 
1. Regionale samenwerking 

a. Medicatieoverdracht (Patricia vd Bemt) 
b. De commissie medicatie overdracht heeft gewerkt aan de PRI in verband met 

elektronische toedienmedicatie. Deze PRI is nu gereed. Met de PRI wordt duidelijk waar 
de risico’s zitten in het weekend en bij overdracht. De duidelijke PRI en werken volgens de 
PRI zal risico’s voor patiënt bij overdracht verminderen. Voor de thuiszorg moet 
vakjargon/afkortingen nog aangepast worden zodat het begrijpelijk is voor 
thuiszorgmedewerkers.Voorschrijvers (Rizwana Chaudhry): geen opmerkingen. 

c. Thuiszorg (Robert van der Schuyt) 
In maart is een overleg geweest met de thuiszorgorganisaties. De PRI (zie 1a) is 
besproken. Besloten is dat insuline-eenheden niet op de digitale aftekenlijsten komen 
(Samenzorg Drenthe doet dit wel).  
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De volgende afspraak is in september; op de agenda staan vereenvoudigde PRI voor de 
thuiszorg en uitbreiding van samenwerkingsafspraken naar Drents voorbeeld. 

 
 2. Kwaliteit van zorg/kwaliteitsbevordering 

a. Nascholing (Edgard Weening) 

• Er was minder overleg met Noorderpoort. Zij willen rol spelen in nascholing 
assistenten. We kijken hoe dit vorm krijgt zonder te interfereren met GAV. 

• Er is behoefte bij assistenten voor HBO opleiding Farmakunde. 

• GAV is met Defacto in gesprek geweest over een platform voor nascholing. 
Uiteindelijk besloten niet te doen. De eigen digitale nascholing is goed van de 
grond gekomen. Dat is vooralsnog voldoende. 

b. FPZ (Frans Derks) 
FPZ bijeenkomsten gaan nog steeds via Teams. NHG Anemie werd behandeld in de 
ronde van mei. 
Is in de ziekenhuizen de NHG standaard ook bekend en wordt deze gevolgd? 
Mirte gaat navraag doen en kan het vervolgens in FPZ groep(en) terugkoppelen.  
Actie: Mirte van Renselaar. 
Annet meldt dat hier in het Martini ziekenhuis wel aandacht aan wordt besteed. 

c. Kaderapothekers (Frans Derks) geen opmerkingen. 
 

 3. Belangenbehartiging 
a. Algemeen (Robert van der Schuyt). 

Er zijn afspraken geweest met diverse stakeholders. 
Provincie Groningen:  
Er is met gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Gekeken is waar zij hun pijlen op richten 
en hoe de GAV daarin past. Het is vooral van belang om te weten van elkaar wat je 
doet, zodat we elkaar weten te vinden als het nodig is. 
GPRI (o.a. Jan Willem Kocks):  
Intentie is uitgesproken om elkaar te informeren 

 Patiëntenfederatie Nederland 
Meestal praten we niet mét patiënten maar alleen over patiënten dus dit was een 
andere insteek. 
DDG 
Erik Noordhof en Barth Nieman om kennis te maken. Wordt standaardoverleg DDG – 
GAV. 

 Netwerkt Medicijnresten 
 Alzheimer Nederland: eerste afspraak is begin juni. 
b. Opleiding personeel (Edgard Weening) 

RUG heeft besloten dat ze met maximale groepsgrootte van 75 studenten weer 
“normaal” van start gaan in september. 

 Robert merkt op: is er nog een stuwmeer aan studenten die stage moeten lopen? 
Edgard stelt dat dit meevalt; er zijn zelfs stagiaires in Limburg geplaatst. De 
terugkomdagen zijn online, hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

c. CvO (Rizwana Chaudhry) 
 Rizwana licht de hoofdpunten uit het verslag toe.  

• Menzis heeft zorginkoopbeleid toegelicht. 

• Men gaat zich wat meer richten op regionale projecten die gezamenlijk met 
diverse zorgpartijen aangevlogen worden. 

 
12. Stichting GERRIT 

PGO’s 
Wim Hodes geeft een presentatie over de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO).  
Er zijn verschillende VIPP regelingen waarin wordt geregeld dat alle zorgverleners gegevens 
openzetten voor toegang via PGO’s. GERRIT is mede-penvoerder van programma PGO Noord 
om de PGO ontwikkeling van de grond te krijgen.  
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Wim legt uit dat PGO niet hetzelfde is als een patiëntenportaal. Patientenportaal is eigen 
omgeving van de apotheker wat wordt aangeboden aan de patiënt. 
PGO is een omgeving waarin de patiënt zelf werkt, zelf gezondheidsgegevens bijhoudt. Het 
systeem is dus van de burger zelf. De zorgprofessional heeft hier geen zeggenschap over. 
(Zie bijlage Presentatie PGO Netwerk Noord.) 
De gepresenteerde PGO is een samenwerking van 40 partijen, o.a. Philips, NOM, MCL, De 
Friesland, Kennislab Noordoost Friesland. Streven voor juli 2023 is: 200.000 PGO-gebruikers in 
Noord-Nederland. 
MonitAir is een voorbeeld van een app voor COPD patiënten. Patiënt kan thuis metingen doen en 
vragenlijsten invullen zodat met de app kan worden voorkomen dat COPD-patiënten aanvallen 
krijgen. Gegevens in app moeten beschikbaar komen voor longarts daarom bijvoorbeeld 
toevoegen medicatiegegevens en laboratoriumgegevens aan de app. 
 
Vraag van Robert: Er zijn veel aanbieders straks, er gaatn veel gevoelige data heen en weer. Hoe 
voorkom je dat bedrijven PGO’s gaan oprichten die andere bedoelingen hebben? 
Wim legt uit dat via MedMij een streng stelsel is ontwikkeld, een door MedMij gecertificeerd 
systeem. Op het moment dat gegevens in een PGO/app staat kan de burger zelf beschikken over 
data. Je hebt echter niet in de hand wat de burger zelf deelt. 
De gegevens kunnen elk moment worden opgehaald via het netwerk van de zorgsystemen. 
Dit moet wel worden bijgehouden (gesynchroniseerd) door de patiënt. De data worden niet 
opgeslagen in een Google datacenter. 
 
Jan Drenth vraag wat de scope hiervan is omdat de meeste apothekers Ncontrol bijvoorbeeld 
hebben.  
Wim stelt dat een PGO breder is dan NControl want er is een koppeling met meerdere 
zorgverleners. Uiteindelijk is bijwerken van actueel medicatiedossier verleden tijd. 
Yolanda vraagt: Wie monitort de kwaliteit van de PGO’s/apps? 
Wim: Er is gekeken naar het geven van de mogelijkheid aan patiënten om hun gegevens 
rechtstreeks uit het LSP te halen. MedMij stelt dat het aan de markt is om te garanderen dat wat 
de patiënt in PGO ziet, klopt met de reële situatie. GERRIT wil in de E-health app-store zetten dat 
dit gecontroleerde apps zijn. 
Yolanda ziet nog wel hobbels op de weg aangezien in het ziekenhuis dingen ook mondeling 
worden toegelicht. 
Robert meldt dat dit ook de aandacht heeft van de commissie Medicatieoverdracht. 
 
Eventuele aanvullende vragen kunnen per mail gesteld worden aan GERRIT/Wim Hodes. 

 
13. Oprichten coöperatie 

Ebian Brill doet verslag van de stand van zaken. 
 
Er was ooit een coöperatie, ApCoG, welke in 2019 ter ziele is gegaan.  
Op 24 november 2020 is bij de vorige ledenvergadering door Menzis een toelichting gegeven op 
regiocontractering. In het zorgdocument staat dat Menzis dit vanaf 2022 wil gaan doorvoeren. 
Mede deze ontwikkeling is aanleiding geweest voor het idee toch weer een coöperatie op te 
richten: Werkgroep Slagkracht in de regio is in februari met aantal apothekers gestart (namen 
apothekers staan in visiedocument dat eerder is toegestuurd). 
Statuten en Oprichtingsakte zijn inmiddels in concept gereed. 
 
Hoe kunnen we de regiocontractering samen met Menzis goed invullen. 
In het eerste gesprek kwam de werkgroep tot de conclusie dat het nuttig is om een gezamenlijke 
entiteit te hebben, met een mandaat dat krachtiger is dan bij een vereniging. Ook voor afspraken 
met andere partijen in het zorgveld. Deze ontwikkeling is ook gaande in Twente, Drenthe en 
Friesland. 
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Wat is in de werkgroep besproken. 

• Coöperatie: Gekozen is voor de vorm “coöperatie” omdat een coöperatie in tegenstelling 
tot een vereniging wél een winstoogmerk kan hebben.  

• Uitgesloten Aansprakelijkheid: leden delen wel in de baten maar niet in de verliezen van 
de coöperatie. 

• Ledenovereenkomst: omdat coöperatie mandaat moet hebben voor afspraken met partijen 
als Menzis en ook bijvoorbeeld de huisartsen en thuiszorgorganisaties. Zonder mandaat 
zijn de afspraken onvoldoende bindend. 

• Relatie tot de GAV: eerst zal dit strikt gescheiden worden gehouden. Doel is om in 2021 
tot duidelijke afspraken te komen met Menzis. 

 
Formele oprichting “Apothekers Coöperatief Groningen U.A.”. 
In de afgelopen maanden is een oprichtingsakte in concept gemaakt, alsmede een Huishoudelijk 
Reglement, begroting en een lijst van mogelijke bestuurders (Emina Rakic, Trees van der Veen 
en Ebian Brill). 
Bij de oprichtingsakte is het voorbeeld gebruikt uit Twente en Friesland. 
De Groningse statuten zijn op TAO (Twente) gebaseerd maar er zijn andere accenten gezet. 
Er is ook naar gekeken door een mededingingsjurist (om kartelvorming te voorkomen). 
 
Leden van de coöperatie.  
Leden zullen worden: de entiteiten van de apotheek. Er geldt één stem per AGB-code en 
contributie wordt gerekend per AGB-code. Bij opzegging is uittreedvergoeding geformuleerd (half 
jaar contributie verschuldigd na uittreding). Bestuur zal bestaan uit 3-5 personen. Raad van 
Commissarissen oprichten is facultatief. Besluitvorming/stemproces: hoeveel aanwezigen, 
bepaling grootte van de meerderheid, is vastgelegd in de statuten. 
Ledenovereenkomst 
In Twente een aparte ledenovereenkomst voor zelfstandige apotheken en apotheken die tot een 
keten behoren. In Groningen is gekozen voor een regionaal model. Eén ledenovereenkomst: 
vanuit de apotheek getekend door de beherend apotheker en de entiteit/eigenaar. 
Gevestigde apothekers kunnen ook zonder stemrecht (of met volmacht van houdende entiteit) bij 
de vergaderingen aanwezig zijn. Machtiging stemrecht kan voor langere tijd worden afgegeven. 
Contributie 
De contributie is hoger dan contributie bij de GAV (€700). Maar beduidend lager dan contributie 
die men in Twente betaalt (€4000). 
Het belangrijkst is de gezamenlijke inspanning voor de positie van de apotheker in het regionale 
zorgveld.T.z.t. zal dit in de ledenvergadering van de coöperatie naar voren komen. 
Grensregio’s 
Inschrijven bij bijv. Drentse Apothekers Coöperatie én bij de Groningse hoeft geen belemmering 
te zijn. Je kunt je als apotheek bij beide inschrijven. 
Inzet leden 
Het is geen service-club. We willen een club zijn van, voor en door apothekers in de regio. 
We verwachten een actieve inzet van de leden. Daar staat dan ook een vergoeding tegenover. 
Bestuur kan niet lobby van de regio alléén doen. Dus iedereen in de regio zal moeten bijdragen. 
 
Vragen/opmerkingen 
Annet Tonkes merkt op geen visiedocument te hebben ontvangen. Daarnaast stelt ze in de 
stukken van Menzis niet terug te lezen dat je een coöperatie moet zijn. Kun je niet een 
inkoopcollectief oprichten? Dan laat je verantwoordelijkheid bij Menzis om afspraken na te komen. 
Nu word je als coöperatiebestuur flink afhankelijk van dat de leden zich aan de afspraken houden. 
Ebian antwoordt graag ook afspraken te willen maken met andere partijen in de regio. 
Naleving van afspraken moet wel vanuit het collectief worden gecontroleerd. Verwerken van 
geldstromen is geen doel op zich. Bij het maken van afspraken met de zorgverzekeraar komt er 
nog wel een individuele overeenkomst van apotheek met zorgverzekeraar. Indien je geen 
controlerend orgaan bent is het moeilijk om tot afspraken in de regio te komen. 
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Frans Derks vraagt of er al inhoudelijk concrete afspraken met Menzis zijn gemaakt.  
Ebian reageert dat op 15 juni de volgende afspraak gepland staat. Alle apotheken konden voor  
1 juni aangeven bij welk collectief ze zullen aansluiten. 
 
Trea Keizer: Blijft het CvO wel bestaan of loopt dan alles via de coöperatie? 
Ebian: CvO is een overlegclub en heeft geen formele status.  
Voorlopig zal het CvO niet verdwijnen; het heeft een nuttige bijdrage. 
 
Frans merkt op dat apotheekhoudende huisartsen ook in de statuten genoemd zijn; Hebben jullie 
daarmee contact gehad. 
Ebian stelt dat deze nog niet zijn uitgenodigd, is meer dat het vastligt in de statuten zodat de 
statuten niet weer hoeven te worden gewijzigd. 
 
Gretha van der Veen vraagt door wie het formulier moet worden ingevuld: door de eigenaar of de 
gevestigd apotheker? 
Ebian antwoordt dat het door de eigenaar moet worden ingevuld. 
 
Parisa Bahramithash vraagt of een verandering in afspraken met andere zorgverzekeraars 
verwacht wordt in 2022? 
Ebian verwacht dit niet, maar twee andere zorgverzekeraars zinspelen op regiocontractering, 
maar wannéér is nog niet duidelijk. 
 
Andere vragen kunnen ook gemaild worden naar Ebian. 
 
Hoe verder? 
Er wordt gestart met een voorinschrijving. Het formulier is inmiddels toegestuurd. 
We vragen om een eerste bijdrage in de kosten voor de totstandbrenging (voor o.a. 
notariskosten). 
De werkgroep start het gesprek met Menzis op. 
Gerda heeft alle apotheken bij Menzis aangemeld als toekomstig lid van de coöperatie. 
Menzis wil graag een dekkend mandaat, dus liefst álle apotheken.  
Ebian zegt niet te weten hoe ze omgaan met apotheken die niet willen meedoen. 
Uit (online) besprekingen dit voorjaar met de eigenaren van alle apotheken, bleken er geen 
apotheken die niet willen meedoen aan de coöperatie.  
 
Tijdspad 
Zodra je de apotheek hebt ingeschreven word je op de hoogte gehouden. 
De verwachting is dat in september de oprichtingsvergadering zal plaatsvinden. 
 

14. Rondvraag en sluiting 

• Harriët de Vries (notulist) verzoekt iedereen die zich van te voren niet had aangemeld 
maar wel heeft deelgenomen (onder een andere naam) dit te melden via 
secretariaat@gavgroningen.nl 
 

Voorzitter Robert van de Schuyt dankt voor ieders aanwezigheid en bijdrage en sluit om 12.30 uur 
de vergadering. 
 
Goede zomer toegewenst, fijne vakantie en tot ziens! 

mailto:secretariaat@gavgroningen.nl

