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De afgelopen jaren zijn zeer turbulent geweest. De zorgsector stond voor enorme uitdagingen. En toch heeft elke zorgverlener 
deze uitdaging aangedurfd. Niet in het minste de apothekers.

Toen COVID-19 Europa bereikte was er angst en onzekerheid. Vanaf dag 1 worstelden apothekers met problemen met 
mondmaskers, plexischermen en handgel. De zorgsector heeft zich massaal ingezet in een ongeziene campagne om zoveel 
mogelijk burgers te behandelen en te vaccineren. Na enorme organisatie, verbouwingen, communicatie en vaccinatie hebben 
de vaccinatiecentra hun werk volbracht. Maar liefst 89,1% van de Vlamingen kregen twee vaccindosissen en 75,2% kwam terug 
voor een boosterprik. Een hoog cijfer waardoor er op het wereldtoneel naar België en Vlaanderen werd gekeken. Apothekers 
hebben daarin zeer veel en uitéénlopende taken op zich genomen. Van vaccinatiegesprekken en sensibilisatie tot vaccins 
voorbereiden en toedienen als farmaceutische experts in de 94 vaccinatiecentra.

Naast de sterke aandacht om de pandemie het hoofd te bieden, vergeten we onze andere zorgfuncties niet, zoals de nodige 
sensibilisatie voor andere gezondheidsvragen. Tijdens de maand mei organiseert het VAN-netwerk de Maand van de 
Preventie, waarin we de preventierol van de apotheker in de kijker zetten. Dit is samenwerking met UZ Gent voor wetenschap-
pelijke analyse en data verwerking. Vorig jaar was ons thema rookstop. Dit jaar, voor de tweede editie, legden we de focus 
op huidkanker. Er was veel medewerking en enthousiasme van de vele deelnemende apothekers. Met de data die we op dit 
moment verzamelen, kunnen we de preventieve rol van de apotheker nogmaals duiden.

We kijken ook naar de verdere toekomst en onze samenwerking. Door COVID hebben we de kracht van de eerstelijnszones 
ontdekt en hebben we getoond hoe sterk de lokale apotheker is. Daarom werken we aan een plan om de kringwerkingen 
verder uit te bouwen. Deze kringen verzamelen alle apothekers uit eenzelfde eerstelijnszone en geven hen lokaal een gezicht 
als aanspreekpunt voor andere partners binnen de eerstelijnszone.

In deze projecten en nog veel meer daarnaast blijft het VAN-netwerk de Vlaamse en Brusselse apothekers ondersteunen en 
vertegenwoordigen.

Wil je verder deel uitmaken van ons netwerk? Je kan makkelijk lid worden met een jaarlijkse bijdrage. 
Gelieve hiervoor, indien geïnteresseerd, 95,47 euro incl. BTW te storten op het rekeningnummer BE70 6451 0322 6425. Schrijf 
je ook in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuws binnen het VAN-netwerk, onze projecten en initiatieven. 
Dat kan op www.vlaamsapothekersnetwerk.be. We bedanken jullie nogmaals voor jullie steun, vertrouwen en de onvoor-
waardelijke zorg die jullie elke dag bieden. Hopelijk spreken we elkaar binnenkort.

Beste collega,

Vanwege VAN,

Ann Herzeel, Dieter Stas, Dirk Vos, Hendrik De Rocker, Hilde Deneyer, Jan Berghmans, Joeri Van Dijck, Karel Van Hoye, Marie Van de Putte, 
Rik Tobback, Shana Biesemans, Sven Lenaerts en Stijn Lazeure. 
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VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en 
welzijnszorg in Vlaanderen. VAN is een samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap en brengt hun standpunten samen. VAN omkadert en versterkt de positie van de 
apotheker als actieve partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid en bevordert de  ontwikkeling van Farmaceutische Zorg, preventie- en gezondheidsprojecten. VAN ondersteunt de Vlaamse apotheker in zijn 
dagdagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker. VAN benut hiervoor de complementariteit die heerst binnen de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Voor meer 
informatie zie: www.vlaamsapothekersnetwerk.be.


