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Dat het Nederlandse zorglandschap verandert is voor niemand nieuw. En in regio 
Eemland verandert het landschap even hard mee. Zorgverleners komen ieder met 
eigen oplossingen voor de toenemende en steeds complexer wordende zorgvraag. 
We moeten meer doen met steeds minder mensen. Die zorgdruk vraagt om een 
stevige eerste lijn. Deze ontlast de duurdere, gespecialiseerde tweede lijn en brengt 
effectieve én efficiënte zorg voor cliënten dichterbij. Door de toegankelijkheid van zorg 
te optimaliseren en een signaalfunctie op zich te nemen, kan een goed georganiseerde 
eerstelijnszorg bovendien de sociale ongelijkheid rond gezondheid verkleinen. 
En ziekten of complicaties van ziekten voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium 
opsporen. 

Om dit te bevorderen is een vereenvoudiging, integratie en efficiëntie van 
zorgstructuren nodig. Te lang handelden zorgverleners vanuit eigen verkokerde 
systemen, elk met eigen modellen, procedures en financieringen. Willen we de 
cliënt centraal stellen en tegelijkertijd de zorg betaalbaar houden, moeten we de 
verkokering voorbij. Makkelijk gaat dat niet, maar één ding is zeker: zonder onderlinge 
samenwerking en afspraken lukt het niet. En daar zit de crux. 

Samen aan tafel zónder kokers, dat is het beste recept. 

Als openbaar apotheker of poliklinisch apotheker sta je met ACE nooit 
alleen. De leden van ACE zijn het kloppende hart van onze coöperatie 
en komen meerdere keren per jaar op uiteenlopende manieren 
bijeen om van elkaar te leren en stippen op de regionale horizon te 
plaatsen. De uitvoering van afspraken is in handen van een steeds 
verder professionaliserende organisatie, met kennis op het gebied van 
projectmanagement en (zorg)beleid.

Boven alles laat ACE zien dat apothekers inderdaad in hart en 
nieren zorgverleners zijn. We zijn ambassadeur van ons vak en vóór 
vakgenoten. Onze visie op zorg en gezondheid delen we met iedereen. 
Want dat is het beste recept voor elkaar, voor heel Eemland.

EEN STEVIGE EERSTE LIJN

Zorgverleners in hart en nieren, dat zijn wij als apothekers. 
Zij aan zij staan we met onze cliënten, we kennen hun 
wensen, behoeften en vragen. Onze farmaceutische 
kennis en expertise is er voor hen en daarmee zijn we 
een onmisbare schakel in het zorgnetwerk. De wil is er 
om cliënten in de wijk persoonlijk en laagdrempelig te 
ondersteunen bij hun medicijngebruik. Daarin zit onze 
meerwaarde, ook ten opzichte van internet apotheken 
en online winkels. Strenge regels en kostenbesparende 
maatregelen van de ziektekostenverzekeraars maken 
het steeds lastiger. Uitdagingen als de bekostiging, 
betaalbaarheid en een gezonde bedrijfsvoering vragen om 
ondernemerschap. Dat kan soms voelen als een avontuur. 

Een avontuur dat apothekers makkelijker sámen 
aangaan met Apothekers Coöperatie Eemland (ACE).
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“De ‘witte jas’ van de apotheker heeft een 
bepaalde status. Daarmee kan de apotheker 

een belangrijke bijdrage leveren aan het 
bevorderen van een gezonde leefstijl bij zijn 

patiënten. Vanuit (onze partners in) het sociaal 
domein werken we graag hieraan samen.”

Carlijn van Schie – Beleidsregisseur Gemeente Amersfoort

Apothekers verdienen daarom een gehoorde en overtuigende gezamenlijke stem in 
onderhandelingen met zorgverzekeraars en een invloedrijke positie bij Huisartsen 
Eemland (HE) als het gaat om multidisciplinaire samenwerking voor een stevige 
eerste lijn. Apothekers hebben dus baat bij een krachtig én eenduidig geluid in de 
samenwerking met collega zorgverleners, onder wie natuurlijk ook het Meander 
Medisch Centrum.

De ACE maakt zich hard voor multidisciplinaire samenwerking. De samenwerking  
moet recht doen aan de centrale positie van de apotheker. Hierdoor kunnen 
apothekers doen waar ze goed in zijn en hun rol in de wijk verder uitbouwen samen 
met andere zorgverleners, met bekostiging die daarbij past. Maar ACE is er vooral 
om de gezondheid van iedereen in de buurt, dorp en stad te verbeteren en de zorg 
betaalbaar te houden. We zijn daarvoor de aangewezen (gespreks)partner voor 
zorgprofessionals in het medisch én sociaal domein door:

     Een groter aandeel te pakken in de informatievoorziening  
en medicatiebegeleiding van cliënten. 

     De behandeling bij de diagnose te bespreken met de cliënt. De 
behandeling past misschien bij de ziekte, maar past het ook bij 
de cliënt?

    Cliënten in de eigen omgeving te helpen, met eigen regie. 

     Een rol te pakken in preventie door het creëren van 
bewustwording voor een gezonde leefstijl om zo ziektes  
te voorkomen.

Samen aan tafel zónder kokers, dat is het beste recept. Aan die tafel hebben apothekers 
hun plek, naast andere zorgverleners. Waarom? Omdat we een onmisbare schakel zijn 
in het zorgnetwerk. We staan in verbinding met cliënten in de wijk en staan 24/7 voor 
hen klaar met medicijnen én de expertise die daarbij hoort. 

Bij meer dan driekwart van de medische behandelingen, speelt medicatie een 
belangrijke rol. We zorgen ervoor dat de cliënt het juiste medicijn krijgt, in de juiste 
hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze en tijd. Daarin kan veel fout gaan. 
Daarnaast beheren we het complete medicatiedossier. 

Bovendien is de apotheker de enige zorgprofessional met wie cliënten - zonder 
afspraak! - binnen vijf minuten aan tafel zitten voor advies of begeleiding bij 
medicatiegebruik. Zo kunnen we vroegtijdig signaleren en contact zoeken  
met andere zorgverleners.

Apothekers Coöperatie Eemland gééft dat krachtige en eenduidige geluid. Tientallen 
apothekers in de kleine en grote kernen van Eemland bundelen sinds 2018 hun  
krachten in de ACE. 

Ze maken randvoorwaardelijke en inhoudelijke afspraken met elkaar en met 
andere zorgverleners, met als doel effectieve én efficiënte zorg voor de cliënt. 

ONMISBARE SCHAKEL

KRACHTIG EN EENDUIDIG GELUID VAN ACE

VAN TOELEVERANCIER NAAR ZORGPARTNER

“Multidisciplinaire samenwerking 
met concrete resultaten uit projecten 
zijn heel belangrijk. Dat hebben we 

hartstikke hard nodig en die projecten 
moeten we met elkaar doen.”

Simone Fens – Manager Zorg en Innovatie Huisartsen Eemland

“Doordat apothekers hun krachten 
bundelen, ook in samenwerking met 

andere zorgverleners, maken we 
afspraken over hoe we nu en in de 
toekomst de complexer wordende 

zorgvraag aankunnen met het 
beschikbare aantal mensen.” 

Elien Peterse - Voorzitter Apothekers Coöperatie Eemland
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