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VIER VRAGEN AAN... 

de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor 
Ziekenhuisapothekers

Gerard Hugenholtz
Ziekenhuisapotheker Gerard Hugenholtz, werkzaam in het 
Diakonessenhuis Utrecht, is sinds 1 juli voorzitter van de Nederlandse 
Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. ‘Er gebeurt veel dat onze 
beroepsgroep aangaat, en daar wil ik graag een positieve bijdrage 
aan leveren.’

Hoe doen jullie dat? En trekken jullie op dit vlak ook op 
met andere met andere wetenschappelijke verenigingen 
en met de Federatie?
‘We kunnen dit vanzelfsprekend niet alleen. We kijken als 
selectieve poortwachter streng naar start- en stopmomenten, 
de dosering en of de juiste middelen wel aan de juiste 
patiënt worden voorgeschreven. Met de gegevens uit de 
Geneesmiddelenmonitor kunnen we het gebruik van dure add-on 
geneesmiddelen in een ziekenhuis analyseren en vergelijken met 
andere ziekenhuizen. Dat helpt bij het maken van onderbouwde 
keuzes. Verder zijn sinds kort de behandeluitkomsten uit de 
DICA-registratie gekoppeld aan het gebruik van dure middelen. 
Op die manier kunnen we samen de therapie optimaliseren. Tot 
slot zijn we lid van de adviescommissie geneesmiddelen van de 
Federatie. Daarin delen we onze expertise over gepast gebruik 
en medicatieveiligheid.’
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2Kun je hier een voorbeeld van geven?

‘Er komen steeds meer buitensporig dure middelen op de 
markt. Als ziekenhuisapothekers hebben we weinig te zeggen 
over wat er op de markt wordt toegelaten en over de prijs die 
daarvoor wordt gevraagd. Tegelijkertijd hebben we ons via 
de Federatie wel geconformeerd aan het Hoofdlijnenakkoord. 
Daarin is vastgelegd dat de totale zorgkosten niet mogen 
stijgen. Terwijl de kosten in 2020 volgens de laatste ramingen 
fors stijgen. In ons meerjarenplan draait het daarom om de 
kernwaarden gepersonaliseerde zorg op de juiste plek in 
een maatschappelijk verantwoord systeem. Het betaalbaar 
houden van de zorg is daarin een belangrijk speerpunt.’

Feiten & Cijfers

Naam: Nederlandse Vereniging voor 
Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Bestaat sinds: 1929, de vereniging viert dit 
jaar het 90-jarig bestaan
Aantal leden 794 leden en 126 aios

Wat sprak je aan om sinds deze zomer het voorzitterschap van 
de vereniging op je te nemen? 
‘Ik vind het belangrijk om mijn leven een waardevolle invulling te geven. 
Dat doe ik als ziekenhuisapotheker en voorzitter van onze vakgroep 
in het Diakonessenhuis, maar de wereld is groter dan ons ziekenhuis. 
Toen het bestuur mij voor deze functie vroeg heb ik, na overleg met 
de vakgroep en mijn vrouw, meteen ja gezegd. Er gebeurt in de zorg 
veel dat onze beroepsgroep aangaat, en daar wil ik graag een positieve 
bijdrage aan leveren.’

‘Het betaalbaar  
houden van de zorg  

kunnen we  
niet alleen’

4Tot slot: werken jullie ook op 
andere terreinen samen binnen de 
Federatie?
‘Jazeker: wij hebben gedetailleerde 
kennis over geneesmiddelen, ook over 
bereidingen en toxicologie. Die expertise 
brengen we in bij 600 richtlijnen die 
regelmatig worden herzien; ook werken 
we intensief mee aan de modulaire vorm 
van richtlijnenonderhoud die de Federatie 
nu ontwikkelt. Ook zetten we ons samen 
met de Federatie in voor gedegen 
elektronische gegevensuitwisseling 
onder andere door samen te werken 
aan de totstandkoming van de richt-
lijn Medicatieoverdracht met de 
bijbehorende informatiestandaarden 
voor veilige medische en farmaceutische 
zorg aan de patient. Ons doel binnen 
de Federatie is samen de zorg beter 
te maken en veilig, betaalbaar en 
toegankelijk te houden.’ NvE


