
 |   P
harm

 w
eekbl 6

 novem
ber 2

0
1

5
;1

5
0

–
4

5
N I E U W S  N I E U W S  N I E U W S  N I E U W S

Personalia

Nieuwe leden: m.e. Aaten, Noordwest 
I; v.h.m. Akrum, Zuidwest II; A. Banser, 
Oost; e.a. Boer, Oost; j.p. van Brussel, 
Noord; k.r. van Deventer, Midden; 
N. Hoftijzer, Noordwest II; g.w.k. 
Hugenholtz, Midden; L. Huisman, 
Midden; c.a. Koetsier, Midden; s.y.h. 
Lambooij, Zuidwest I; a.b.j. Lowik, 
Midden; l.p.j. Oostvogels, Zuidwest II; 
N. van Rein, West; r.j. Tomaszewski, 
Zuidoost II; a.h. Wever, Oost.

Korting van 23% gaat per 1 januari 2016 in

De sectieledenvergadering van de sectie 
Landelijke Openbare Apotheken (loa) 
heeft het licht voor de contributie-
verlaging op groen gezet. De loa stelt 
met dit aanbod actief in te spelen op de 
behoeften van apotheekbedrijven.
Volgens de loa vormen de nieuwe 
tarieven een afspiegeling van de be-
drijfseconomische situatie in de apo-
theek. Een contributieafspraak met 
een looptijd van maximaal twee jaar 
is in dit verband verantwoord, aldus 
de loa.

Halvering in vijf jaar
De contributieverlaging komt niet uit 
de lucht vallen. “De knmp heeft de 
afgelopen jaren al stappen in die rich-
ting gezet”, aldus algemeen directeur 
Léon Tinke van de knmp. “De zakelij-
ke contributie bedraagt vanaf volgend 
jaar ongeveer de helft van het bedrag 
dat apotheekbedrijven vijf jaar geleden 
moesten afdragen. Het gaat dus om 
een substantiële daling van de kosten 
voor apotheekbedrijven.”
De contributieverlaging is mogelijk 
doordat de knmp enerzijds het over-
schot in de reserves van de vereni-
ging aanspreekt en anderzijds haar 
rendementsdoelstelling aanscherpt. 
Tot de basismodule behoren onder 
meer de g-standaard, digitale infor-
matiediensten van de knmp kennis-
bank – waaronder het Informatorium 
Medicamentorum – helpdeskonder-
steuning voor de dagelijkse apotheek-
praktijk en abonnementen op de 
Centrale Medicatie-incidenten Re-
gistratie (cmr), de klachtenregeling 
openbare apotheek en de jaarlijkse 
uitvraag van kwaliteitsindicatoren.

Collectieve diensten
Ook de collectieve diensten van de 
knmp vallen onder de basismodule. 

Te denken valt aan het terugbrengen 
van de regeldruk en de administra-
tieve lasten in de apotheekpraktijk. 
Het streven is om volgend jaar een 
aantal verbetervoorstellen in praktijk 
te brengen, zoals beter hanteerbare 
declaratie- en verantwoordingspro-
cessen en heldere en eenduidige ver-
goedingsregels.
Een andere collectieve dienst is het 
maken van een visie op de informa-
tievoorziening in de apotheek. Goede 
informatie-uitwisseling is onontbeer-
lijk om geïntegreerde (farmaceutische) 
patiëntenzorg te kunnen leveren en 
de patiëntveiligheid te garanderen. 
De knmp maakt, in samenspraak 
met de leden, andere zorgkoepels, de 
patiënten federatie npcf, zorgverzeke-
raars en het ministerie van vws duide-
lijk welke randvoorwaarden nodig zijn 
en wat de gevolgen zijn van (nieuwe) 
wet- en regelgeving.
De bereidingsmodule is een aanvulling 
op de basismodule. Hiermee hebben 
apotheken die uit grondstof bereiden 
en aseptische (be)handelingen ver-
richten toegang tot de benodigde do-
cumenten en bestanden plus recht op 
praktische ondersteuning.  

Op de website van de KNMP zijn de nieuwe, 

sterk verlaagde tarieven, de voorwaarden en de 

samenstelling van de modules te lezen: http://

www.knmp.nl/nieuws/forse-verlaging-zakelijke- 

contributie.

Forse verlaging knmp-contributie

De zakelijke knmp-contributie voor apotheekbedrijven 
gaat volgend jaar fors omlaag. Het gaat om een korting 
van 23% ten opzichte van de zakelijke contributie van 
dit jaar. De nieuwe tarieven voor de basismodule en de 
bereidingsmodule gaan op 1 januari 2016 in en gelden 
voor twee jaar.

VOLGENS KNMP-DIRECTEUR LÉON TINKE IS DE CONTRI-

BUTIEVERLAGING MEDE MOGELIJK DOORDAT DE KNMP 

HAAR RENDEMENTSDOEL HEEFT AANGESCHERPT.
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