
 

  
  

  

  

 

 
 

 

MOTIE (VREEMD AAN DE AGENDA)  

 

STEUNVERKLARING BEHOUD DIENSTAPOTHEEK EEMLAND 

 

De gemeenteraad van de gemeente Bunschoten, in vergadering bijeen op donderdag 10 

december 2020, 

 

Constaterende dat: 

 

a) De Dienstapotheek Eemland sinds 2003 de spoedzorg in de regio Amersfoort regelt. 

b) Mensen uit de regio Amersfoort - dat is onder andere Amersfoort, Bunschoten, Baarn, 

Leusden, Soest en Woudenberg- (ca. 290.000 inwoners) hier ‘s avonds en in het 

weekend terecht kunnen voor hun medicijnen. 

c) 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 & Zekerheid.  

d) Als alternatief de Dienstapotheek in Utrecht de medicijnen voortaan bij mensen thuis 

gaat bezorgen. 

e) De Apothekers Coöperatie Eemland ernstige zorgen heeft over de gevolgen die dit zal 

hebben voor de kwaliteit van de geleverde spoedzorg.  

f) Het Zorginstituut op 17 jan 2020 als advies aan VWS heeft meegegeven 1, dat een door 

een 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 krijgen.  

g) 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.  

h) Dit ongetwijfeld leidt tot meer druk op de (dure) spoedeisende hulp en ambulance. 

i) Toegankelijke en kwalitatief goede zorg van belang is voor alle inwoners. 

j) De minister door de Tweede Kamer middels een op 10 november 2020 unaniem 

aangenomen motie 29247-322 opgeroepen is het regionale bestuur bij aanpassingen 

van het aanbod aan acute zorg te consulteren.  

k) De gemeente Amersfoort voor het regionaal bestuur richting Rijksoverheid in dit dossier 

momenteel een (voor)trekkersrol vervult. 

l) De gemeenteraad van Amersfoort recent een motie heeft aangenomen om in een brief 

aan het ministerie aan te geven dat het vertrek van de Dienstapotheek niet acceptabel is 

omdat inwoners er qua zorg kwalitatief op achteruitgaan.  

m) Ook de Provinciale Staten van de provincie Utrecht zeer recent eenzelfde motie heeft 

aangenomen.  

n) Het goed is om ook als regiogemeente uit te spreken dat de oproep tot behoud van de 

Dienstapotheek breed leeft en ondersteund wordt in de regio. 

o) De gemeente Amersfoort deze steunverklaring zal kunnen meenemen in correspondentie 

en overleg richting belanghebbenden. 

 
Spreekt uit: 

Dat de oproep tot behoud van de Dienstapotheek Eemland ondersteund wordt door de 

gemeenteraad van Bunschoten. 

 



 

  
  

  

  

 

 

 

 

 

CDA   VVD  SGP  CAP   ChristenUnie   

A. van de Groep W. de Boer J. Heinen A. van Diermen C. van der Goot  

 

 


