
Aan: inwoners van Froombosch dae staan ingeschreven bij de huisartsenprakti jk
Fey & van der Wal in Slochteren

Eetreft: medicijnenverstrekking aan patiënten in Froombosch

Slochteren, 1 december 2013

Geachte mijnheer / mevrouw,

Per I januari 2014 gaat er voor u iets veranderen in de manier waarop u de door ons voorgeschreven
medicijnen verkri jgt. Per l januari 2014 mogen wij als apotheekhoudende huisartsenprakti jk namelijk geen
medicijnen meer aan u als inwoner van Froombosch verstrekken.

In Nederland is het gebruikeli jk dat huisartsen medicijnen voorschrijven en dat de verstrekking van de
medicijnen wordt verzorgd door een openbare apotheek. Omdat in sommige gebieden minder openbare
apothekers zijn gevestigd, is in het belang van de geneesmiddelenvoorziening in de wet een uitzondering
opgenomen die aan huisartsen de mogeli jkheid biedt om een apotheekvoorziening in stand te houden. Of een
huisarts apotheekhoudend mag zijn, hangt o.a. af van een afstandscriterium, te weten de afstand die de
patiënt uit een bepaald gebied moet afleggen om bij een openbare apotheek te komen.

Onze huisar tsenprakt i jk  beschikt  a l  t ienta l len jaren over  een vergunning van de Min is ter  van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport om een apotheekvoorziening in stand te houden voor de inwoners van Slochteren,
Schildwolde, Hellum en Froombosch. Recent heeft de Minister echter bepaald dat voor het gebied Froombosclr
niet langer wordt voldaan aan het in de wet opgenomen aFstandscriterium. De Minister heeft daarom besloten
om ons niet langer vergunning te verlenen om medicijnen te verstrekken aan inwoners van Froombosch.

Wij betreuren het besluit van de Ministei en hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State in Den Haag zal volgend jaar definit ief besluiten of het besluit van de
Mínister om niet meer vergunning voor Froombosch te verlenen terecht is of niet. In de tussentijd heeft de
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag echter besloten
dat wij de verstrekking van medicijnen aan inwoners van Froombosch voorlopig per I januari 2014 moeten
sta ken .

Voor de goede orde: het besluit van de Mirrister en de rechter in Den Haag heeft niet te maken met de
kwaliteit of de service van onze apotheekhoudende huisartsenprakti jk. Die wordt door iedereen als uitstekend
gezien. Onze apotheekvergunning voor de kernen Slochteren, Schildwolde en Hellum bli jft ook gewoon
bestaa n.

Er verandert ook niets voor wat betreft onze werkzaamheden voor u als huisarts. Wij zullen onze
dienstverlening als huisarts voor de inwoners van Froombosch onveranderd voortzetten.

Voor u is  op d i t  moment het  vo lgende van belang:  a ls  u nu gewend bent  uw medic i jnen v ia onze
doktersapotheek te verkri jgen is dat met ingang van l januari 2014 niet meer mogeli jk. U bent vri j om zelf,
naar uw eigen inzicht, een apotheek te kiezen voor het leveren van uw medicijnen.

Een apotheker is medebehandelaar met een zelfstandig beroepsgeheim en verantwoordeli jk voor de veil igheid
van uw medic iJngebruik .  Om de medic i jnvoorz iening en vooral  de medicat iebewaking goed en vei l ig  te  la ten
voortzetten zullen wij uw medicatiedossier aan een apotheek moeten overgedragen.

Dit betekent dat het van belang is dat wij t i ;dig van u vernemen voor welke apotheek u kiest en of wij uw
medicatiedossier aan dÍe apotheek kunnen toezenden- U kunt dat aangeven door het bijgevoegdex formulier
in te vullen en aan ons te overhandigen.

Wij begrijpen dat één en ander voor u vervelend is, maar we zullen ons best doen om alles zo goed mogeli jk
te laten verlopen. Intussen bli;ven wij vanzelfsprekend graag uw huisarts.

Met vriendeli jke groet,

Namens het  team van de huisar tsenprakt i jk ,
H.G,J.  Fey en W . B .  v a n  d e r  W a l


