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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

In uw gemeente is een apotheekhoudende huisartspraktijk gevestigd. Het voortbestaan van de 

apotheekhoudende huisarts staat onder grote druk. De Tasforce Oost (apotheekhoudende huisartsen), LHV, 

V&VN, ActiZ, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Nederland Zorgt Voor Elkaar, KBO-PCOB en ANBO 

benadrukken in een Manifest hoe cruciaal de apotheekhoudende huisarts is om het landelijk gebied leefbaar te 

houden. Wij richten ons met deze brief en bijgaand Manifest tot de gemeenteraden waar een 

apotheekhoudende huisarts gevestigd is, met de oproep om het voortbestaan van die huisartsenpraktijk(en) 

veilig te stellen. 

 

Onmisbaar 

Meer dan 1 miljoen Nederlanders zijn voor hun huisartsenzorg afhankelijk van één van de 320 

apotheekhoudende huisartspraktijken in ons land. In één op de drie gemeenten, vooral in de landelijke 

gebieden, zijn apotheekhoudende huisartsen gevestigd. Zo ook in uw gemeente. Vooral voor oudere en minder 

mobiele mensen is de combinatie van een huisarts die direct de  medicatie met deskundige zorg levert, 

essentieel. Deze huisarts is immers laagdrempelig en dicht bij de patiënt, kent diens achtergrond en houdt daar 

rekening mee middels  persoonlijke zorg en fungeert als gids in het wijde zorglandschap. 

 

Onder grote druk 

De apotheekhoudende huisartsen staan onder grote druk:  

 Veel huisartsen gaan de komende jaren met pensioen. Het is nu al heel moeilijk om opvolgers te 

vinden die in de meer dunbevolkte delen van ons land een praktijk willen overnemen.  

 Apotheekhoudende huisartsen hebben te maken met een wirwar aan farmaceutische afspraken met 

alle afzonderlijke zorgverzekeraars, die voor de medewerkers van deze praktijken gepaard gaan met 

een forse toename van bureaucratie 

 Veel apotheekhoudende praktijken zijn te klein om alleen met het inkomen uit de huisartsfunctie het 

hoofd boven water te houden. Als de apotheek verdwijnt, dreigt dat meteen ook voor de 

huisartspraktijk. Bij het wegvallen van de apotheekfunctie wordt dit ook voor opvolgers minder 

aantrekkelijk. 

 Zorgverzekeraars verkennen de mogelijkheden om distributie van medicijnen onder te brengen bij 

landelijke apotheekketens en grote logistieke bedrijven om kosten te besparen. Ook dat heeft  

nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering van apotheekhoudende huisartsenpraktijken.  

 

Kettingreactie 

Het verdwijnen van apotheekhoudende huisartspraktijken veroorzaakt vaak een kettingreactie waardoor ook 

andere zorgverleners in het dorp het onderspit delven. Een fysiotherapeut bijvoorbeeld huisvest graag dicht bij 

een huisartspraktijk. Ook zijn er voorbeelden van dorpshuizen die in financiële problemen geraken omdat de 

apotheekhoudende huisartspraktijk dreigt te verdwijnen . 

 

Het Manifest  

In het bijgevoegde Manifest vragen wij dringend aan de verantwoordelijke partijen om maatregelen te nemen, 

gericht op een toekomstbestendige apotheekhoudende huisartsenzorg in de dorpen. Door het Manifest 

hebben we als werkgroep een eerste gesprek gevoerd met het ministerie van VWS en met de Nederlandse 
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Zorgautoriteit. Daarmee is het vraagstuk op de agenda gezet, maar dat alleen helpt ons niet verder. Er is 

werkelijke verandering nodig. Bijvoorbeeld om het sterk economisch dwingende karakter van contracten voor 

apotheekhoudend huisartsen aan te passen. De zorgverzekeraars spelen daarin een belangrijke rol. Zij zouden 

een aangepast inkoopbeleid van farmaceutische zorg voor apotheekhoudende huisartsen moeten gaan 

hanteren met minder regeldruk.  

 

Wat vragen we van u? 

De gemeente heeft een brede verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en vitaliteit van haar dorpen en 

buurten. Wij vragen u als gemeenteraad om uw invloed aan te wenden zodat de verantwoordelijke partijen nu 

echt komen tot een bekostigingssysteem, waarmee de apotheekhoudende huisartsenpraktijk ook in uw 

gemeente kan voort bestaan. Daarnaast kunt u als gemeente zelf een bijdrage leveren door de 

vestigingsvoorwaarden voor (apotheekhoudende) huisartspraktijken in uw gemeente zo gunstig mogelijk te 

maken.  

  

Wanneer u vragen heeft over het Manifest of met ons in gesprek wilt, kunt u contact opnemen met dhr. Leon 

Salimans (l.salimans@kpnmail.nl ) of dhr. Rutger Frankhuisen (rutgerfrankhuisen@gmail.com). 

 

 

Namens de landelijke werkgroep behoud Apotheekhoudende Huisartsen, 

 

 
 

Ben van Essen 
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