
Kerngetallen
}  Op 1 januari 2014 zijn er 1.981 openbare zelfstandige 

en ketenapotheken (32%).

}  Van de ketenapotheken is Mediq met 210 eigen 

vestigingen de grootste.

}  Gemiddeld zijn er in Nederland circa 8.000 inwoners 

per apotheek. 

}  De totale omzet van apothekers is in 2012 rond de   

4,5 miljard euro.

Marktontwikkelingen en trends
}  De vraag naar medicijnen is sterk toegenomen.  Het 

aantal voorschriften is in 2012 met circa 5% gegroeid en 

de afgelopen 10 jaar met meer dan 60% toegenomen. 

}  In 2013 was er qua omzet voor apothekers sprake van 

een lichte plus. 2014 zal iets minder worden. 

}  Deze omzetdaling komt vooral door het preferentie

beleid en doordat het ziekenhuis de eerste uitgifte 

doet. Ondanks deze ontwikkeling, is er wel sprake van 

margeverbetering. 

}  De stijging van de geneesmiddelenuitgaven is de 

laatste jaren afgevlakt door een aantal maatregelen 

van de overheid. Door deze maatregelen is de 

gemiddelde prijs voor geneesmiddelen vergeleken   

met 1996 ruim gehalveerd. Toch is er sprake van een 

stijging per hoofd van de bevolking. Dit komt door het 

toegenomen medicijngebruik en een toename van het 

aantal duurdere medicijnen. 

}  Het aantal chronische aandoeningen, zoals ouderdoms

diabetes en obesitas, is onder meer door vergrijzing en 

een ongezonde leefstijl toegenomen. Hierdoor is ook 

de vraag naar medicijnen gestegen.

}  Tot 2012 steeg het aantal apotheken met meer dan 

20%. Daarna heeft zich een daling ingezet.

}  In 2009 werd met de zorgverzekeraars een ‘doosjes

prijs’ (prijs per medicijn) afgesproken. Gemiddeld 

genomen is de doosjesprijs voor apothekers aantrek

kelijker dan het preferentiebeleid, met uitzondering van 

apotheken die veel patiënten hebben met speciale 

dure medicijnen.

}  De declaratietarieven zijn gedifferentieerd. Dat wil 

zeggen dat de apotheek wordt beloond naar (soort) 

prestatie. Zo ontvangt de apotheek, boven op het 

standaardtarief, opslagen voor een eerste uitgifte, 

‘avondnachtzondag’uitgifte, reguliere bereiding en 

magistrale bereiding. Ook (extra) kwaliteit van zorg en 

innovatie worden beloond. 

}  Als gevolg van deze ontwikkelingen is het voor kleine 

apotheken moeilijk geworden het hoofd boven water 

te houden. De verwachting is dan ook dat het aantal 

vestigingen de komende jaren zal afnemen. 
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APOTHEKER  

Normpraktijk ca. 11.000 patiënten, aantal receptregels 90.000 
Normomzet ca. EUR 2.500.000

Brutowinstmarge  gemiddeld tussen de 28-32% 
Personeelskosten 14% van de brutowinst
Bedrijfskosten  6% van de brutowinst
Afschrijving goodwill  10 jaar

De goodwill die op dit moment voor apotheken betaald wordt, is onder meer afhankelijk van het kostenniveau, 
de locatie en hoe up-to-date de apotheek is. Een belangrijke factor is verder of de apotheek en huisarts al onder 
één dak zijn gevestigd, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum. De  hoogte van de goodwill wordt steeds vaker 
door een accountant berekend. Als vuistregel kan worden uitgegaan van 40 tot 50% van de omzet.

}  Uit onderzoek blijkt dat bij 87% van de apothekers de 

werkdruk toeneemt en 86% meer administratieve 

lasten ervaart. Bij 60% van de apotheken zijn de 

wachttijden toegenomen en 66% kreeg te maken met 

agressie aan de balie.

}  De komende jaren blijft het terugdringen van de kosten 

van geneesmiddelen hoog op de prioriteitenlijst van de 

overheid staan. Hierdoor wordt er meer ondernemer

schap van de apotheker verwacht. Onder meer rond: 

} Beheersing personeelskosten

} �Beheersing declaraties verzekeraar / op tijd 

herdeclareren

} Optimaal substitutiegebruik

} Managementinfo: hoe stuurt de apotheker?

Omzet afhankelijk van diverse factoren 
De inkomsten van een apotheker worden sterk beïnvloed 

door regelgeving en bestaan uit twee componenten: de 

beloning voor de service (zorgprestatie) die hij de zorg

patiënt verleent én de vergoeding voor de geneesmiddelen 

die hij verstrekt. Door een scherp inkoopbeleid kan hij zijn 

marge verbeteren. 

Tussen jonge en oudere apothekers zit een groot verschil. 

De jonge apotheker is vaak ambitieus en zoekt schaal

vergroting. Daarbij moet hij een leider zijn, met een duide

lijke visie op de personele én de kostenkant van zijn 

apotheek. De oudere apothekers hebben vaak moeite met 

de sterk veranderende markt sinds 2008. Wel bevinden zij 

zich vaak in de comfortabele positie dat leningen zijn 

afgelost en dat ze nog een mooi resultaat kunnen behalen. 

Onze visie
Door de voortdurende focus op het terugdringen van 

kosten in de zorg zijn de omzet en winst afgenomen. 

Hierdoor komt er druk te staan op de apotheker.  Dit 

be tekent dat er innovatief met personeel (de grootste 

kostenpost) en processen omgegaan moet worden. 

Hierbij is visie en ondernemerschap van groot belang. De 

arbeidsproductiviteit neemt al toe, maar de vraag is of dit 

voldoende is. Wat ontbreekt is een visie op samenwerking 

met huisartsen en andere zorgaanbieders. Ook wordt er te 

weinig ingesprongen op de huidige veranderingen die 

leiden tot een verdere omzetdaling, zoals de opkomst van 

internetapotheken en schaalvergroting.

Bij de diverse facetten van uw ondernemerschap advise

 ren en ‘ontzorgen’ wij u graag. Zo kunt u bezig zijn met 

wat u het liefst doet: apotheker zijn.

Wij denken graag met u mee
Dagelijks spreken en werken we met mensen uit uw 

branche. Zo weten we wat er speelt, wat belangrijk is en 

wat de ontwikkelingen zijn. Ook op regionaal en lokaal 

niveau. Daardoor kunnen we u als geen ander informeren 

en adviseren. 

Wilt u meer weten? Maak een afspraak!
Ga naar abnamro.nl/mijnpraktijk en u ziet meteen met 

welke sectorspecialist bij u in de buurt u een afspraak kunt 

maken. 


