
Gespreksnotitie Landelijke Eerstelijns Farmacie (LEF)

Apotheekbedrijven verenigd in de regio’s met LEF klaar voor de toekomst

De eerstelijnszorg staat onder druk. Zo ook de continuïteit van de openbare 
apotheken. De apotheken zijn goed vertegenwoordigd in regionale apothekers-
organisaties (RAO’s). Maar de huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om een 
landelijk overkoepelend orgaan dat de belangen van de regio’s behartigt. Op dit 
moment worden deze belangen beperkt vertegenwoordigd. En daar is LEF voor 
nodig: de Landelijke Eerstelijns Farmacie organisatie. 

Continuïteit openbare apotheek onder druk

De eerstelijns farmacie in Nederland is zeer goed georganiseerd, van hoogwaardige kwaliteit, 
doelmatig en goedkoop. Desondanks zijn er een aantal partijen, in en buiten de zorg, die 
hier anders over denken. Deze partijen experimenteren met allerlei nieuwe vormen van, met 
name kosten gestuurde, farmaceutische zorg. Tevens wordt de toegevoegde waarde van de 
apotheek in de eerstelijnszorg beperkt erkend, zo niet ontkend. 

Door bovenstaande ontwikkelingen bevindt het bedrijf openbare apotheek zich op een 
gevaarlijk kruispunt, waarbij de continuïteit onder serieuze druk is komen te staan. Op diverse 
dossiers worden op korte termijn besluiten genomen die drastische gevolgen kunnen hebben 
voor de richting die de openbare farmacie op zal gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

• De wijze waarop verzekeraars zowel regionaal als landelijk farmaceutische zorg  
contracteren; zowel op inhoud als het proces 

• De marktontwikkeling van online ‘farmaceutische’ zorg
• Nieuwe beleidsmaatregels zoals de GDV en vervallen vergoeding van vitamine D,  

verdergaande preferentie, zeer intensieve controles op bijlage 2 geneesmiddelen, etc.

Voor de continuïteit van onze apotheekbedrijven en voor de toekomst van goede 
farmaceutische zorg moeten wij in actie komen en een krachtig antwoord formuleren. Er moet 
nu iets gebeuren.

Prominente rol voor de regio

De zorg verandert snel. Door onder andere een toename aan complexe zorgvragen in 
combinatie met De Juiste Zorg op de Juiste Plek, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt 
dreigt een tsunami aan zorgvragen de eerstelijnszorg te overspoelen. Dit dwingt ons om  
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de regio’s zowel mono- als multidisciplinair, beter te organiseren. Op die manier kan de eerste 
lijn invloed blijven houden en sturen op de toekomst. Door deze ontwikkelingen zullen de 
regio’s de komende jaren een prominentere rol krijgen.

Die intensieve samenwerking is een noodzakelijke ontwikkeling om in een multidisciplinair 
team rondom de patiënt ook een goede, bestendige positionering van de openbaar apotheker 
te realiseren.. De regionale apothekersorganisaties (RAO’s) zijn het aanspreekpunt voor de 
multidisciplinaire afspraken en staan borg voor de uitvoering ervan. Dat is ook in het belang 
van de openbare apotheken, de branche, om de continuïteit van het lokale bedrijf openbare 
apotheek te borgen.

Continuïteit waarborgen door samenwerking: LEF
Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een krachtig antwoord van alle openbare apotheken, 
om zo hun continuïteit te waarborgen. Met LEF gaan wij als regio’s (ROA’s) verenigd in gesprek 
en werken wij samen met diverse stakeholders in de (farmaceutische) zorg. Zo kunnen wij 
laten zien welke unieke rol de apotheken in de regio vervullen. En blijven we  invloed uitoefenen 
op de besluiten die op korte termijn genomen gaan worden en die zoals gezegd de openbare 
farmacie drastisch kunnen veranderen. Uiteraard alles binnen de kaders en mogelijkheden van 
het mededingingsrecht.

Omdat die besluiten op korte termijn genomen gaan worden is de urgentie om nu te handelen 
hoog. Daarom is het ons streven om LEF uiterlijk juni 2022 te starten. 

LEF voor alle regio’s
LEF behartigt de belangen van alle regionale samenwerkingsverbanden van apotheken in 
Nederland. Ongeacht organisatievorm of hoe lang het verband al bestaat. Startend of al 
jarenlang goed georganiseerd: LEF is er voor alle regio’s!

De regionale apothekersorganisaties (RAO’s) worden lid van LEF. Zij zullen afhankelijk van de 
grootte van de regio contributie betalen. Per individuele apotheek zal dit om een relatief klein 
bedrag gaan. Helemaal bezien in het perspectief van de economische belangen die LEF gaat 
behartigen.
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Waar LEF zich op focust:

• Contractering en positie zorgverzekeraar

 Tijdens het in maart 2021 opgerichte De Bilt Overleg is gestart met het opstellen van een 
uniform Landelijk Basis Contract. Het De Bilt Overleg is een initiatief van een aantal RAO’s 
en NApCo waarbij de KNMP is aangesloten. Dit contract krijgt steeds verder vorm en 
dient mede vanuit de entiteit LEF verder uitgedragen en ontwikkeld te worden. Met o.a. als 
vraagstukken:

 Hoe verhoudt de regionale bekostiging zich tot de reguliere tarieven en landelijke 
aanbestedingen? Hoe zorgen wij voor voldoende aansluiting in de eerste lijn, met name bij de 
huisartsen zorggroepen (O&I-gelden)?

• Online farmacie
 De online ‘apotheek’ is in opkomst. Dit hoeft geen bedreiging voor de openbare apotheken 

te zijn. Alle regio’s samen vormen namelijk een dekkend netwerk die farmacie in de breedste 
zin van het woord (geneesmiddelen en hulpmiddelen) kan bieden, ook online. Voorwaarde is 
wél dat we elkaar hierin versterken. Dit vraagt om landelijke coördinatie van alle activiteiten 
die reeds gaande zijn. Apotheek.nl zou mogelijk een mooi medium zijn om dit te realiseren. 
Hierover zijn wij in gesprek met de KNMP.

• Regionale (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden

 VIPP Farmacie is een extra stimulans om alle regio’s sterker te organiseren. Na het 
aannemen van een motie in de zomer van 2021, heeft de KNMP een start gemaakt met 
de ondersteuning hierin. Er is echter steeds meer discussie over het meepraten door 
een beroeps- en belangenorganisatie  over bekostiging. Er lijkt meer behoefte dan het 
huidige aanbod van de KNMP, vooral op het gebied van economische belangenbehartiging. 
Het voorbeeld is de huisartsenorganisatie InEen die alle huisartsenorganisaties 
vertegenwoordigt, naast de LHV als belangenbehartiger van de individuele leden. 

• Belangenbehartiging bij stakeholders

 Samen met onder andere de KNMP wil LEF de belangen van het apotheekbedrijf vanuit de 
samenwerkende regio’s zowel regionaal als landelijk op de kaart zetten en daar waar nodig 
naar een hoger niveau tillen, bij alle stakeholders in de breedste zin van het woord.
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Samenwerking met diverse stakeholders in de (farmaceutische) zorg

LEF wil samenwerken met verschillende stakeholders in de (farmaceutische) zorg en daarmee 
de belangen van de openbare apotheken vanuit de samenwerkende regio’s op de kaart zetten. 
Zowel regionaal als landelijk. Dit zijn partijen waar wij al mee samenwerken of in gesprek zijn:

KNMP en LEF

Wij zien een samenwerking met de KNMP als essentieel en geloven in elkaars aanvulling. De 
KNMP heeft LEF …. nodig (bron: PW 25 maart 2022, Column Reinier Bax, hoofdbestuurder) 
en LEF heeft de KNMP nodig. De KNMP voor de apothekers. LEF voor de apotheken 
vertegenwoordigd in de RAO’s. Er hebben al (informele) gesprekken plaats gevonden. 

Contracteerpartijen en LEF

Op dit moment vinden gesprekken plaats met alle zes de contracteerpartijen De meerderheid 
heeft al aangegeven hun bijdrage te willen leveren aan de regionalisering, zeker daar waar hun 
expertise van meerwaarde kan zijn. LEF zal binnen de mededing rechtelijke mogelijkheden 
zoveel mogelijk met deze partijen optrekken en samenwerken. Hier worden al oriënterende 
gesprekken over gevoerd. De grondhouding is positief ten opzichte van het initiatief LEF.

ASKA / NApCo en LEF

ASKA en NApCo zijn natuurlijke partners van LEF. LEF en NApCo trekken al gezamenlijk op. 
Met de ASKA wordt een gesprek gepland. Ook hier wil LEF op relevante dossiers gezamenlijk 
optrekken.

InEen en LEF

InEen is de branchevereniging van organisaties in de eerstelijnszorg: gezondheidscentra, 
zorggroepen, huisartsenposten en regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en).
De afgelopen periode is er veel contact met InEen geweest. InEen heeft aangegeven LEF te 
ondersteunen bij de start en uit te kijken naar een toekomstige samenwerking. Ook InEen is 
dus een natuurlijke partner van LEF. 

Zorgverzekeraars en LEF

Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraars om zowel het 
DBO-initiatief van het uniform Landelijk Basis Contract en de positie van LEF nader toe 
te lichten. De eerste signalen van de zorgverzekeraars zijn positief en ze staan open voor 
vervolggesprekken. 
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