
 

Naar aanleiding van verschillende berichten uit kranten en op sociale media, over een 

mogelijke sluiting van Dienstapotheek Eemland, brak ook in onze gemeente onrust uit.  

Inwoners van Nijkerk en Hoevelaken maken ook gebruik van deze apotheek wanneer wij 

buiten reguliere uren en voor acute zorg naar het Meander Medisch Centrum moeten. 

Gemeenten hebben geen formele verantwoordelijkheid in dit juridisch conflict tussen de 

verzekeraar en de apotheek. Maar omdat in de media verschillende scenario’s geschetst 

werden vonden wij het belangrijk dat ook onze inwoners de juiste informatie krijgen. Daarom 

stelden wij de volgende vragen die door wethouder Harke Dijksterhuis beantwoord werden: 

 

1. Is het college op de hoogte van de sluiting van de dienstapotheek Eemland?  

Ja, onze burgemeester heeft ook een brandbrief gekregen van de Apothekers 

Coöperatie Eemland (ACE).  Hij is meegenomen in het contact hierover met de andere 

burgemeesters van Amersfoort, Barneveld, Woudenberg, Leusden, Soest, Bunschoten-

Spakenburg en Scherpenzeel. De coördinatie is bij burgemeester Bolsius van 

Amersfoort belegd. 

2. In hoeverre is er wettelijke regelgeving omtrent ‘aanrijtijden’ wat betreft acute 

medicinale zorg? 

Er zijn geen wettelijke ‘aanrijtijden’ wat betreft acute medicinale zorg. Een gemeente 

heeft ook geen formele rol, bij de afspraken tussen de verzekeraar als opdrachtgever 

en de apotheek als uitvoerende partij. Sinds vorig jaar zijn er wel afpsraken gemaakt 

voor kwaliteitseisen die landelijk zijn vastgelegd in een handreiking inkoop acute 

farmaceutische zorg. 

3. Wat is de rol van onze gemeente, provincie en het rijk rondom acute medicinale zorg? 

Alleen het Rijk heeft enige invloed door middel van toetsing van de kwaliteitseisen 

zoals hierboven beschreven. Gemeentelijk, regionaal of provinciaal, hebben wij geen 

rol rondom acute medicinale zorg. 

4. Kan de gemeente Nijkerk in samenwerking met omliggende gemeenten die mede de 

dupe dreigen te worden van dit conflict, collectief aandringen op en mee werken aan 

een oplossing waardoor een spoed(dienst)apotheek beschikbaar blijft op veilige 

afstand? 

Er heeft afstemming plaatsgevonden binnen de regio, de burgemeesters dringen bij de 

grootste verzekeraar Zilveren Kruis aan op een goede oplossing na 1 januari 2021. Er 

is regelmatig contact met de burgemeester van Amersfoort en onze zorgen zijn 

overgedragen aan de verzekeraar over de continuïteit van de dienstverleningen. Wij 

krijgen geruststellende woorden terug vanuit Zilveren Kruis dat er op een juiste wijze 

naar goede dienstverlening gekeken wordt. Zij weten nu nog niet wat deze oplossing 

zal zijn, maar wij vertrouwen erop dat er op een goede en zorgvuldige wijze naar 

gekeken wordt. 

5. Hoe worden onze inwoners op de hoogte gehouden van de uitkomst van gesprekken 

en het kort geding? 

De media zal verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening naar inwoners en 

vanuit zorgverzekeraars. De gemeente zal toezien op zorgvuldigheid in informatie, 

daar willen wij ons voor inzetten.  

 

 

 


