Kandidaat voor knmp-voorzitterschap Harry Stulemeijer:

‘Bereiden is wezenlijk’
Harry Stulemeijer heeft zichzelf kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de knmp. Hij vindt dat een apotheker niet is opgeleid als
zorgverlener. De apotheker moet terug naar zijn rol als bereider.
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• Naam: Harry Stulemeijer
•	Leeftijd: 70 jaar
•	Ervaring: Apotheekeigenaar Brunssum. Openbaar apotheker Den Helder.
Consultant Marketing &
Investments.
•	Huidige functies: Gevestigd
apotheker Herman Coster in
Den Haag. Voorzitter Comité
Apothekerspensioen (cap).
Consultant pensioenzaken.
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Welke speerpunten zou u willen
realiseren tijdens uw voorzitterschap
van de knmp?
––––––––––
“De knmp zou voor apothekers meer ruimte
moeten creëren voor hun onafhankelijke rol.
De invloed van de politiek, zorginkopers en
farmaceutische industrie moet worden teruggedrongen. Zaken als het preferentiebeleid
en verpakte geneesmiddelen hebben het onafhankelijke beroep aangetast. Nu moet het
verloren terrein worden teruggewonnen.”
Hoe ziet u de toekomst van de
apotheker? Wat is zijn belangrijkste
werk over drie à vijf jaar?
––––––––––
“De apotheker zit aan het einde van de zorgketen. Dat betekent dat er al veel beslissingen
vóóraf zijn genomen. Zijn rol op farmaceutisch gebied is bijna uitgespeeld. Hij laat zich
een rol als zorgverlener opdringen. Maar dat
is niet zijn specialiteit. Bereiden is een wezenlijk onderdeel van het vak. Daar zitten in
theorie ook de marges.”

Wat vindt u van de nieuwe
professionele standaard?
––––––––––
“Dat is meer politiek dan farmacie. Een
standaard of richtlijn is verplicht. Ze lijken
overbodig en verhogen de werkdruk, terwijl
de leden het al te druk hebben in de apotheek. Ik heb fundamenteel bezwaar tegen
het opdringen van dit soort richtlijnen aan de
onafhankelijke apotheker. Dat past lang niet
altijd in de praktijk en we zien dat het leidt
tot apathie.”
“Standaarden zorgen voor bureaucratie.
Apothekers moeten hun beroep onafhankelijk kunnen uitoefenen.”
Wat maakt u tot voorzitter van
álle apothekers?
––––––––––
“Ik denk dat ik erin slaag de geledingen te laten
samenwerken. We moeten het saamhorigheidsgevoel versterken, bijvoorbeeld door meer samen te praten over ons beroep en de beroepsontwikkeling. Ik wil meer onderlinge communicatie en een betere besluitvorming binnen de
vereniging. We kunnen wat empathischer zijn,
elkaar meer het licht in de ogen gunnen.”
U staat als gevestigd apotheker
niet in het specialistenregister
van de knmp. Waarom niet?
––––––––––
“Ik ben ingevallen bij Apotheek Herman
Coster in Den Haag. Als apotheker ben ik
lid van de knmp. Ik sta ingeschreven in het
big-register. Als ik niet word gekozen tot
voorzitter en blijf werken als praktiserend
apotheker, zal ik het registratietraject ingaan.”

