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Reactie minister van Ark inzake dienstapotheek Eemland

Geachte leden van Provinciale Staten,
Op 9 december 2020 heeft u motie 125 aangenomen waarin u mij verzocht om bij de minister voor Medische
Zorg en Sport het signaal over te brengen dat het vertrek van de dienstapotheek Eemland voor de provincie
Utrecht niet acceptabel is en de minister te verzoeken te bemiddelen tussen de partijen, met als doel om de
dienstapotheek Eemland in Amersfoort te behouden.
Op 16 december 2020 heb ik u een afschrift doen toekomen van de brief die ik naar aanleiding hiervan heb
verzonden aan minister Van Ark. Deze brief was een appèl op de minister om toe te zien op de blijvende stiptheid
van de uitgifte van medicijnen en de kwaliteit van de informatievoorziening aan de ontvangers.
Inmiddels hebben wij een reactie van de minister ontvangen waarover ik u bij deze graag informeer. De kern van
de boodschap is dat de rechter op 11 januari jl. in kort geding heeft geoordeeld dat de zorgverzekeraars hun
contract met dienstapotheek Eemland niet hadden mogen beëindigen. De rechter heeft partijen opgedragen over
enkele onderdelen opnieuw te onderhandelen en het contract over de levering van farmaceutische zorg tijdens
ANZ-uren voor 1 april a.s. te herstellen.
In de bijlage vindt u het volledige antwoord. Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Rob van Muilekom
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Geachte heer Van Muilekom,
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In uw brief van 15 december 2020 uit u uw zorgen over een mogelijke
achteruitgang van farmaceutische zorg gedurende de avond, nacht en zondag
(ANZ-uren) in de regio Eemland.
Verzekeraars hadden hun contract met dienstapotheek Eemland niet verlengd en
gingen voor het jaar 2021 een contract aan met dienstapotheek Utrecht.
Inmiddels is over deze zaak een kort geding gevoerd.
De rechter heeft 11 januari jl. geoordeeld dat zorgverzekeraars hun contract met
dienstapotheek Eemland niet hadden mogen beëindigen. De rechter heeft partijen
opgedragen over enkele onderdelen opnieuw te onderhandelen en het contract
over de levering van farmaceutische zorg tijdens ANZ -uren voor 1 april a.s. te
herstellen.

Uw brief
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Ik ga er vanuit dat hiermee de situatie is bereikt die u voor ogen staat. Het is nu
aan partijen om tot een nieuw contract te komen.
Hoogachtend,
de minister voor Medische Zorg
en Sport,
namens deze,
de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie,

dr. M.T.M. van Raaij
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