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10 JAAR
Jubileumeditie

10 jaar NFZ!
Een mijlpaal waar we met elkaar trots op zijn en waar we zeker
met onze relaties bij stil willen staan. Op 19 oktober 2011 werden
de statuten getekend en ontstond er een organisatie die een brug
ging vormen tussen de zelfstandige openbare apotheek en de zorgverzekeraar. Dit naar aanleiding van de introductie van de vrije prijzen voor geneesmiddelen en farmaceutische zorg op 1 januari 2012.
Groeien en professionaliseren
De afgelopen 10 jaar is NFZ steeds verder gegroeid. De pionier uit
het vroege begin is doorontwikkeld naar een stabiele en professionele organisatie. We dragen zorg voor passende overeenkomsten
en persoonlijke ondersteuning voor bijna 600 aangesloten apotheken. Door apotheken en zorgverzekeraars worden we gezien als
een gerespecteerde en betrouwbare organisatie.
Expertise delen
De komende 10 jaar staan we voor nieuwe uitdagingen. De
verdere regionalisering en digitalisering van de zorg vraagt om
nieuwe en creatieve oplossingen. Hierbij zullen we, aanvullend
op de contractering en ondersteuning, meer en meer inzetten
op het delen van onze kennis. Deze kennis vergaren we met
elkaar en is belangrijk om de positie van de zelfstandige
openbare apotheek te versterken. Nu maar juist ook in de
toekomst.
Bedankt!
Met elkaar zorgen we voor optimale farmaceutische
zorg. We bedanken iedereen voor het vertrouwen
dat we hebben mogen ontvangen. Samen werken
we hard en zetten we mooie stappen. We kijken
met vertrouwen en energie uit naar de
komende 10 jaar!
Heel veel dank!
Bea van der Veen
Directeur NFZ

Samenwerken met zorgverzekeraars
Vanuit Zilveren Kruis
werken we sinds jaar
en dag constructief
samen met NFZ.
We zien in NFZ
een gedegen onderhandelpartij met
wie de gesprekken
doorgaans verder voeren dan alleen over de financiële aspecten. Zo
zijn we op dit moment in gesprek
over de manier waarop de apotheker het beste tot zijn recht komt in
zijn rol als zorgaanbieder en welk
bekostigingsmodel daar bij past.

dat vertegenwoordigers, met wie
wij vanuit NFZ om tafel zitten, erg
goed op de hoogte zijn van wat er
speelt in het veld en specifiek bij
hun achterban. Juist de stem en
ideeën van zorgaanbieders hebben
voor ons veel waarde. We zien de
komende jaren dan ook uit naar
een voortzetting van een prettige
en constructieve samenwerking,
waarin we intensief met elkaar kunnen werken aan het ontwikkelen
van doelmatige farmaceutische
zorg en een nog betere positie
van de apotheker in het zorgveld.

NFZ maakt zich terecht sterk voor
een essentiële positie van de apotheker in de zorg. Het valt ons op

Roland Eising 			

VGZ werkt al vanaf het begin samen met NFZ. Dit deden we eerst
vanuit de samenwerking met Service Apotheken. De afgelopen 10
jaar hebben we NFZ leren kennen
als een organisatie die zich sterk
maakt voor de positie van de apotheek in het zorgveld. NFZ is met
name sterk op de inhoud. De organisatie heeft zich in de beginjaren op het gebied van innovatie onderscheiden in de markt.

NFZ een serieuze
partij om namens
apotheken aanvullende en inhoudelijke afspraken mee te
maken. Afspraken die zorgen
voor een passende
positie van de apotheek.
NFZ is voor ons een belangrijke
partij om mee samen te werken.

Het spreekt voor zich dat we soms
ook kritisch naar elkaar zijn en naar
de rol die we hebben. Wij zien in

Said Zarroy

Zorginkoop directeur

Senior Zorginkoper Farmacie

Drie directeuren
In het Bergpaviljoen in Amersfoort
gaan we in gesprek over de
afgelopen 10 jaar. Dit doen we
met de drie directeuren. De eerste
jaren werden vormgegeven door
Marcel Dost. Daarna werd het roer
overgenomen door Rob Freitag
en uiteraard de huidige directeur
Bea van der Veen. Zij nemen ons mee
in de ontwikkelingen van de afgelopen
jaren en de uitdagingen voor de toekomst.

dit een tijd van consolideren en
versterken. In deze tijd hebben we
beleidsplannen ontwikkeld en zijn er
stappen gemaakt in processen en ICT.
In de drie jaar dat ik directeur ben
geweest hebben we met elkaar gewerkt
aan een robuuste en solide organisatie en
hebben we geïnvesteerd in mensen, die ons
weer verder konden brengen, daarna kon Bea
de organisatie juist weer meer naar buiten richten.”

Pionieren en groeien

Marcel Dost: “Destijds waren we op zoek naar een manier om de
contractering te organiseren. De start bestond sterk uit pionieren
en praktisch oplossen. Samen met Wilma Booms had ik een klein
hokje gehuurd met slechts twee bureaus. We trokken het land in
om apotheken te vertellen over onze plannen. We werden verrast
door het snelle succes en het aantal apothekers dat wilde aansluiten.
Uitgangspunt was de wens een gelijk speelveld te creëren tussen apotheek
en verzekeraar door een eigen en onafhankelijke rol. Deze periode werd
in het begin sterk gekenmerkt door groei en opbouw. Er was alleen
een idee en er moest een propositie komen voor zowel apothekers
en verzekeraars. Terwijl wij tot diep in de nacht onderhandelden met
verzekeraars en contracten werden opgesteld, moest de organisatie vanaf
nul worden opgebouwd. De vraag van de apothekers groeide aanzienlijk.
Zorgverzekeraars hadden behoefte aan een gesprekspartner. Later werd de
markt volwassen en verschoof het accent naar consolidatie en beheersing.
Als gevolg daarvan heb ik Bea nog in het team kunnen verwelkomen.”

Consolideren en verbeteren

Rob Freitag: “Na vijf jaar nam ik het stokje over van Marcel.
NFZ had een spectaculaire groei doorgemaakt. De markt
werd volwassen en het was tijd om ook NFZ volwassen
te maken. Samen met Bea hebben we toen een visiedocument en businessplan gemaakt. In deze periode
hebben we hard gewerkt om de interne organisatie
goed op orde te krijgen. Na de groeiperiode was

Positioneren en versterken

Bea van der Veen: “Toen Rob wegging was de organisatie volwassener
geworden en waren processen beter geregeld. De afgelopen
periode hebben we ons juist gericht op de positionering van de
apotheek in de eerstelijnszorg en de propositie naar de toekomst.
Om dit inhoud te geven zijn we gestart met het definiëren van de
toekomstvisie voor de apotheek. Deze visie is het uitgangspunt voor
al onze gesprekken met zorgverzekeraars. Ook zijn we aan de slag
met de uitdagingen van de toekomst. Bijvoorbeeld de “nieuwe”
inkoopstrategie van VGZ en Menzis, maar ook de regionalisering en
digitalisering. In deze ontwikkelingen willen we een vooraanstaande
organisatie zijn en blijven. Tevens moeten we onze kennis en expertise
steeds meer inzetten voor de apothekers. We groeien door naar een
expertisecentrum in de farmacie. We zullen nog veel uitdagingen op ons
pad vinden, maar hebben een sterke en relevantie positie in de markt.
Belangrijk naar de toekomst is dat NFZ voldoende krachtig
en groot is en blijft. Dit zodat we op een goede manier
de mening van de apotheek over het voetlicht krijgen
en invulling geven aan de positie van de apotheek.”
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NFZ voor de zelfstandige openbare apotheek
Ook de komende jaren maken we ons sterk voor de zelfstandige openbare
apotheek. Samen werken we aan een sterke positie van de zelfstandige
apotheek in de eerstelijnszorg.
Contracteren We zijn een brug tussen apothekers en verzekeraars
en geven invulling aan overeenkomsten die zorgen voor kwalitatief
hoogwaardige farmaceutische zorg voor de patiënt. Met een passende
beloning voor de apotheker als zorgverlener binnen de eerste lijn.
Ondersteunen We ondersteunen apotheken en zorgverzekeraars met
de uitvoering van de overeenkomsten en alle zaken die daarbij komen
kijken. Dit doen we pro-actief, zorgvuldig en persoonlijk. Zo helpen we
elkaar verder.
Expertise We delen onze kennis en groeien uit tot een vooraanstaand
expertisecentrum. Zo onderbouwen we strategische beleidskeuzes
voor de apotheek. We zetten onze expertise in voor de positie van de
zelfstandige apotheek.

Apothekers over NFZ
Samenwerkende Apotheken Bollenstreek

Onze ervaring met NFZ is buitengewoon goed. NFZ
treedt op als gelijkwaardige gesprekspartner naar
de zorgverzekeraars, iets wat we als individu nooit
kunnen bereiken. Zo kunnen we aanvullende
afspraken maken vanuit het grotere geheel. NFZ
biedt hiervoor de rekenkracht en spreekt dezelfde
taal. Het is goed dat ze niet worden afgeleid door
de dagelijkse gang van zaken in de apotheek.

Belangrijk is dat de huidige veranderingen nadruk
leggen op het maken van extra afspraken. Verzekeraars
moeten hier ruimte voor geven. NFZ is steeds beter in
staat gebleken om transparant te vertellen wat er gerealiseerd

is, niet alleen in geld maar juist ook in zorgafspraken. Dit helpt
de apotheker en de samenwerking met de zorgverzekeraar.
Ik vind het van groot belang dat NFZ bij de zorgverzekeraar goed
over het voetlicht kan brengen dat we geen “pakjesafleveraar”
zijn, maar juist een behandelaar. We staan dichtbij de huisarts en
de patiënt en werken intensief samen met andere zorgverleners.
De komende jaren moeten we met elkaar inzetten op
samenwerking en het maken van regionale en multidisciplinaire
afspraken. Dit kunnen we als apotheek niet alleen. NFZ kan ons
hiervoor de juiste tools en begeleiding bieden en ons faciliteren.
Bijvoorbeeld door uitkomstmaten te kwantificeren en vanuit
een strategisch perspectief te bespreken met zorgverzekeraars.
Kees-Jan Smak

Apotheken Aerdenhout, Bennebroek en Hillegom
(Delta)

In 2019 zijn we aangesloten bij NFZ, door de overname van
de apotheken. We hebben NFZ leren kennen als een
organisatie die goed bereikbaar is en waarbij we
goed betrokken worden en kunnen meedenken;
mensen met kennis van zaken. Al vanaf het begin was er meteen persoonlijk contact en zijn we
bijvoorbeeld naar bijeenkomsten meegegaan.
NFZ houdt ons op de hoogte om onze doelstellingen te halen. We worden hierin op een
prettige manier begeleid en geïnformeerd. Ook
is het goed om samen te praten over veranderingen
en ontwikkelingen in de markt. Op die manier kunnen
we de zelfstandig apotheker op een goede manier positioneren.
De komende jaren hopen we dat NFZ verder groeit en groter wordt.
Niet alleen om de contractering te verbeteren en te vernieuwen, maar
juist ook om de stem van de zelfstandig apotheker stevig te laten horen
in de markt.
Tara van der Linden en Padideh Costa
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Bedankt!
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www.nfzg.nl
info@nfzg.nl

