
E R S  K A N D i D A A t  V O O R Z i t t e R S  K A N

Auteur Frits BaltesenWelke speerpunten zou u willen 
realiseren tijdens uw  
voorzitterschap van de knmp?
––––––––––

“Ik zou de inhoud van het vak willen bena-
drukken. Wat belangrijk is, is de overgang 
van de nan naar de professionele standaard. 
Ik zou ook graag de regionale interventies 
die succesvol zijn naar een nationaal niveau 
willen brengen. Tweede punt dat volgens mij 
nodig is, is een nieuw verdienmodel voor de 
apotheker dat lijkt op dat van de huisartsen. 
Het laatste belangrijke onderwerp waar ik 
me voor wil inzetten is het uit het eigen risico 
halen van de apotheekzorg. Iets waarvoor 
recent de eerste stap is gezet.”

Hoe ziet u de toekomst van de  
apotheker? Wat is zijn belangrijkste 
werk over drie à vijf jaar?
––––––––––

“De openbaar apotheker moet zijn rol pak-
ken in de eerste lijn. Hij zal de komende 
jaren steeds meer zorgverlener worden. Aan-
vankelijk was een apotheker een bereider, 
daarna is de distributie erbij gekomen.
“In de toekomst zullen andere competenties 
belangrijk worden: de apotheker als adviseur 
van de voorschrijver en de apotheker als 
coach van de patiënt. De apothekers zullen 
die nieuwe taken vooral in de wijk moeten 
verrichten, maar ik denk dat een deel van de 
apothekers zich toch wil blijven richten op de 
distributie van geneesmiddelen.”

Wat vindt u van de nieuwe 
professionele standaard?
––––––––––

“Ik vind het heel goed dat die nieuwe pro-

fessionele standaard er is, die vormt de basis 
van je vak als apotheker. En het is goed voor 
de patiënt: hij krijgt de zorg die is gebaseerd 
op de laatste inzichten.”

Wat maakt u tot voorzitter van  
álle apothekers?
––––––––––

“Samenwerking is belangrijk voor mij. Ik 
ben achttien jaar zelfstandig apotheker ge-
weest en twintig jaar werkzaam geweest bij 
Mediq. Met die ervaring kan ik bijdragen 
om mensen en groeperingen in de farmacie 
met elkaar te verbinden. Dus ook de zieken-
huisapothekers bij de knmp betrekken, de 
jonge apothekers en bo3. Ik heb het netwerk 
en ik ga er mijn uiterste best voor doen.”

Wat zegt u tegen degenen die u  
zien als vertegenwoordiger van de 
keten apotheken?
––––––––––

“Ik ben achttien jaar zelfstandig apotheker 
geweest in Rotterdam!”  

‘ik wil samenwerken, verbinden’
De verkiezingen voor het voorzitterschap van de knmp zijn begonnen.  
De kandidatencommissie heeft Gerben Klein Nulent voorgedragen. Hij 
benadrukt dat apothekers hun rol in de wijk moeten pakken. 

Kandidaat voor knmp-voorzitterschap Gerben Klein Nulent:

• Naam: Gerben Klein Nulent
• leeftijd: 59 jaar
• ervaring: Apotheker- 

eigenaar Charloische Apo-
theek Rotterdam. Algemeen 
directeur Mediveen Groep, 
Mediq Apotheken Nederland. 
Executive vice-president Phar-
macies Mediq International. 

• huidige functies: vice-voor-
zitter knmp-sectie Lande-
lijke Openbare Apotheken. 
Directeur Public Affairs Mediq 
Pharmacies Nederland. 
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