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De gezondheidszorg in Nederland 
wordt geconfronteerd met grote 
bewegingen en ontwikkelingen.  
Denk aan de dubbele vergrijzing, toe-
nemende innovatieve behandelingen 
(onder meer met geneesmiddelen), 
hogere verwachtingen van de patiënt 
en zwaardere belasting van de zorg in 
de buurt.
De knmp heeft – samen met u,  
patiënten en collega-zorgverleners 
van organisaties als nvza, nhg, lhv, 
nvz – de Toekomstvisie Farmaceutische 
Patiëntenzorg 2020 ontwikkeld.  
Hiermee laten apothekers zien dat  
zij de uitdagingen aan kunnen.
Daarnaast hebben farmaciestudenten 
en knpsv deelgenomen aan de  
‘Toekomsttafels’. De verschillende 
deelresultaten zijn eerder gepubli-

ceerd (zie knmp.nl/toekomstvisie).  
Op de knmp-website vindt u een 
korte versie van de toekomstvisie met 
de visie, missie en ambities van de 
apothekers voor 2020. De film  
‘Uw Apotheker in 2020’ is speciaal 
gemaakt om snel interesse te wekken. 
U kunt met deze film aan uw huis-

artsen en andere collega-zorgverle-
ners duidelijk maken waarvoor u,  
als apotheker, staat.
In de uitwerking van de Toekomstvisie 
Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 
wordt van de apotheker een beeld 
geschetst waar de maatschappij niet 
omheen kan. Om deze visie waar te 
maken, wordt een stappenplan ont-
wikkeld. Daarin staat beschreven  
hoe de ambities van apothekers op 
een haalbare manier kunnen worden 
gerealiseerd. Dit kan alleen als ook de 
juiste condities worden geschapen. 
Vanzelfsprekend zal de knmp hier-
voor samen met u aandacht blijven 
vragen. We hebben uw hulp daarbij 
hard nodig.  ■

Heeft u vragen of suggesties over deze 

toekomstvisie of het stappenplan dan kunt u 

mailen naar toekomstvisie@knmp.nl.

Uw apotheker in 2020

Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg

Patiëntveilige zorg

Dr. Dick Tromp, apotheker, werkgroep Toekomstvisie Farmaceutische 
Patiëntenzorg 2020: “Apothekers hebben de ambitie om in de wijk klaar te 
staan voor patiënten. Door geneesmiddelen beschikbaar te stellen aan 
patiënten, door goed gebruik te begeleiden en te bevorderen, zodat patiënten 
optimaal kunnen blijven functioneren. We kunnen deze zorg ook steeds beter 
verlenen. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt binnen de 
beroepsgroep en met andere zorgverleners. De praktijkvoering is 
vanzelfsprekend gericht op effectieve en patiëntveilige zorg, die doelmatig 
wordt aangeboden.”

De film ‘Uw Apotheker in 2020’, een toekomstvisie 
waarvoor apothekers het afgelopen jaar hun inbreng 
hebben geleverd, geeft een indruk van hoe de  
farmaceutische patiëntenzorg er in 2020 zal uitzien. 
Deze week presenteerde het knmp-bestuur de film  
tijdens de Algemene Vergadering.

Auteur Ka-Chun Cheung, 
Apotheker, Zorgonderzoek en innovatie 
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