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Betreft: Voorgenomen sluiting van de apotheken in de gemeente Sluis op zondagen.
Geacht College
Door de RMDO/Koepel Zorg is gemeld dat de zorgverzekeraar CZ een nieuwe overeenkomst is
aangegaan met de dienstapotheek Terneuzen, waarbij alle weekend leveringen van medicijnen en
hulpmiddelen per 1 juli 2014 uitsluitend zullen worden uitgevoerd door deze dienstapotheek. Alle
leveringen en kostenbijdragen voor de overige Zeeuws Vlaamse apotheken worden daarmee beëindigd
wat een sluiting op zondagen van de drie apotheken in de gemeente Sluis inhoudt.
In een gesprek met de eigenaren van de apotheken in de gemeente Sluis is bovenstaande bevestigd.
Het blijkt dat het een eenzijdige actie betreft van CZ waarbij geen overleg is gevoerd met de apotheken
in de gemeente Sluis noch dat CZ hen daarover heeft geïnformeerd. Voor zover ons bekend is evenmin
overleg gevoerd met organisaties in de eerstelijns gezondheidszorg.
De apothekers in de gemeente Sluis hebben wel een crisisgesprek gevoerd met CZ en de
dienstapotheek Terneuzen wat er toe heeft geleid dat de uitvoering van het besluit wordt uitgesteld
tot 1 januari 2015. Dit geeft de partijen gelegenheid om de uitvoering eventueel te herzien. De signalen
zijn echter van dien aard dat CZ zal vasthouden aan de wettelijk verplichte servicetijd van
burgers/cliënten van maximaal 40 minuten tot de dienstapotheek. Dit zou mogelijk zijn met een
centrale apotheekdienst in Terneuzen. Dit houdt dan in dat de apotheken in de gemeente Sluis per 1
januari 2015 op zondagen zullen worden gesloten.
De genoemde 40 minuten tijdslimiet voor het bereiken van de dienstapotheek in Terneuzen wordt
overigens door de RMDO in twijfel getrokken. CZ gaat in haar tijdsberekeningen uit van een
‘berekende’ tijd en niet van een ‘gemeten’ tijd. Zelfs met een nieuw uitgevoerde N61 lijkt het schier
onmogelijk om vanaf de uiterste westgrens van onze gemeente een dienstapotheek in Terneuzen te
bereiken binnen de 40 minuten tijdslimiet.
De RMDO tekent aan dat deze beslissing ingaat tegen de belangen van de inwoners van de gemeente
Sluis. Het zorgniveau in het algemeen en de noodzakelijke service aan de toeristische sector worden
teruggeschroefd en zullen de ontwikkelingen in de gemeente afremmen.

Als toelichting hierop wijzen wij op het volgende:
-

-

-

-

-

Sluis is een ‘grijze’ regio en heeft meer gebruikers van geneesmiddelen dan gemiddeld. Deze
bewoners zijn minder mobiel en dikwijls afhankelijk van anderen of het OV, dat per 1 januari
2015 aanmerkelijk wordt beperkt.
Cadzand heeft de status van kuuroord en diverse initiatieven zijn genomen voor het starten
van zorghotels/zorgtoerisme. Bij dergelijke activiteiten hoort een goede apotheek- voorziening.
In de gemeente Sluis is het omvangrijke toerisme (vier miljoen bezoekers/toeristen) de
belangrijkste economische drager. Toeristen en bezoekers zijn ook afhankelijk van de
aanwezige voorzieningen voor zorg en gezondheid.
Een zondagssluiting van de apotheken in Sluis, Breskens en Oostburg kan ook betekenen dat
patiënten de Huisartsenpost in Oostburg passeren en rechtstreeks naar de Huisartsenpost In
Terneuzen gaan. Voor medicijnen moeten zij daar immers ook zijn. Het resultaat is dan een
inperkingen van de huisartsenpost en een verder verlies aan serviceniveau en leefbaarheid in
de gemeente Sluis.
Onduidelijk is welke de financiële opbrengst is voor het CZ en welk de kosten zijn die met het
in stand houden van de zondagdiensten gemoeid zijn. Dit zou door de gemeente bij de CZ
kunnen worden opgevraagd c.q. met de apothekers kunnen worden besproken.

Sluis heeft er dus alle belang bij om, uit oogpunt van de zorgverlening en leefbaarheid voor de eigen
inwoners en serviceverlening aan de vele aanwezige toeristen, de zondagdienst voor apotheken in de
gemeente Sluis in stand te houden.
Op basis van de door de gemeente vastgestelde strategische visie, in het bijzonder speerpunten 1
(toerisme als economische motor) en speerpunt 6 (goede zorgvoorzieningen belangrijk voor inwoners
en toeristen), verwacht de RMDO dat u zich mengt in deze discussie. Uit gesprekken met
zorgverzekeraar CZ is ons duidelijk geworden dat deze een beslissing zal forceren, uitsluitend
gebaseerd op de eerder genoemde afstand en berekende aanrijtijden. Kennelijk maken zij
zorgverlening aan de inwoners van Sluis en aan de grote aantallen periodiek aanwezige toeristen,
ondergeschikt aan het financieel belang van de CZ-organisatie.
De RMDO stelt u voor de volgende stappen te zetten:
1. Voor zover nodig verificatie van de feiten.
2. Steun zoeken voor verzet tegen dit CZ-plan bij andere gemeenten in Zeeland.
3. Zo mogelijk samen met andere gemeenten bezwaar aantekenen bij CZ en verzoeken de
maatregel terug te draaien en gelijktijdig, middels kopie van de schriftelijke communicatie, de
Nederlandse Zorg Autoriteit te informeren over de ontwikkelingen.
4. Indien CZ niet wil ingaan op uw verzoek, dusdanig handelen dat financiële middelen worden
vrijgemaakt door belanghebbende organisaties, inclusief de gemeente Sluis, (toeristische)
bedrijven en andere instellingen (bijv. Duitse verzekeraars als service voor de vele Duitse
toeristen) om de zondagdiensten van de apotheken per 1 januari 2015 te kunnen continueren.

De RMDO is gaarne bereid aan de vervolgacties en verdere onderbouwing van het feitenmateriaal mee
te werken.
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