
Motie Houd de Dienstapotheek in Amersfoort
Provinciale Staten Utrecht houdende vergadering op 9 december 2020

Constaterende dat: 

 De Dienstapotheek Eemland sinds 2003 de spoedzorg in de regio Amersfoort regelt.
 Mensen uit de regio Amersfoort

Leusden, Soest en Woudenberg
terecht kunnen voor hun medicijnen.

 De Dienstapotheek Eemland per 1 januari 2021 dreigt
als gevolg van het opzeggen van het contract door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg &
Zekerheid.

 Als alternatief de Dienstapotheek in Utrecht de medicijnen voortaan bij mensen thuis gaat
bezorgen.

 De Apothekers Coöperatie Eemland ernstige zorgen heeft over de gevolgen die dit zal
hebben voor de kwaliteit van de geleverde spoedzorg.

 Het Zorginstituut op 17 jan 2020 als advies aan VWS heeft meegegeven
apotheek beheerde medicatie
van waaruit de patiënt 24/7 medicatie tot in ieder geval de eerstvolgende werkdag mee kan
krijgen.

 Het bezorgen van medicijnen leidt tot onwenselijke situaties zoals wachttijd bij
pijnmedicatie die in crisissit
uitleg van het gebruik van medicijnen.

 Dit ongetwijfeld leidt tot meer druk op de (dure) spoedeisende hulp en ambulance.
 Toegankelijke en kwalitatief goede zorg van belang is voor alle inwoner

Utrecht. 
 De minister door de Tweede Kamer middels de op 10 november 2020 unaniem bij

handopsteken aangenomen motie 29247
bod aan acute zorg te consulteren.

 In een brief per ommegaande
Dienstapotheek voor de provincie Utrecht niet acceptabel is, omdat
van onze provincie er qua zorg kwalitatief op achteruitgaan

 En de minister te verzoeken te bemiddelen tussen de partijen, met als doel om de
dienstapotheek in Amersfoort te behouden.

En gaan over tot de orde van de dag.

Tineke Koelewijn Nelly De Haan
CDA  ChristenUni
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ienstapotheek in Amersfoort 
houdende vergadering op 9 december 2020 

De Dienstapotheek Eemland sinds 2003 de spoedzorg in de regio Amersfoort regelt.
Mensen uit de regio Amersfoort -dat is onder andere Amersfoort, Baarn,
Leusden, Soest en Woudenberg- (ca 290.000 inwoners) hier ‘s avonds en in het weekend
terecht kunnen voor hun medicijnen.
De Dienstapotheek Eemland per 1 januari 2021 dreigt te verdwijnen uit de regio Amersfoort
als gevolg van het opzeggen van het contract door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg &

Als alternatief de Dienstapotheek in Utrecht de medicijnen voortaan bij mensen thuis gaat

Coöperatie Eemland ernstige zorgen heeft over de gevolgen die dit zal
hebben voor de kwaliteit van de geleverde spoedzorg.
Het Zorginstituut op 17 jan 2020 als advies aan VWS heeft meegegeven 
apotheek beheerde medicatie-uitgiftepunt in de directe nabijheid van elke HAP en SEH is,
van waaruit de patiënt 24/7 medicatie tot in ieder geval de eerstvolgende werkdag mee kan

Het bezorgen van medicijnen leidt tot onwenselijke situaties zoals wachttijd bij
pijnmedicatie die in crisissituaties heel snel ingenomen dient te worden, of geen tot matige
uitleg van het gebruik van medicijnen. 
Dit ongetwijfeld leidt tot meer druk op de (dure) spoedeisende hulp en ambulance.
Toegankelijke en kwalitatief goede zorg van belang is voor alle inwoners van de Provincie

De minister door de Tweede Kamer middels de op 10 november 2020 unaniem bij
andopsteken aangenomen motie 29247 ionale bestuur bij

aanpassingen van het

per ommegaande aan de minister aan te geven dat het vertrek van de
Dienstapotheek voor de provincie Utrecht niet acceptabel is, omdat circa 290

onze provincie er qua zorg kwalitatief op achteruitgaan. 
En de minister te verzoeken te bemiddelen tussen de partijen, met als doel om de
dienstapotheek in Amersfoort te behouden.

En gaan over tot de orde van de dag. 

Nelly De Haan Marijke de Jong  Bertrick van den Dikkenberg
ChristenUnie GroenLinks SGP 
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