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Pact presteert stabiel in 2018 en vertegenwoordigt ruim 320 apotheken. 
Met een stevige groei in 2016 en 2017. En Pact gaat door. De leden van 
Pact leveren uitstekende (zorg)prestaties. Met nieuwe ambities en de 
contractafspraken in 2019 blijven we bijdragen aan het succes van de 
vereniging.

De kracht van Pact

•  Pact heeft de ambitie om voor alle zelfstandige apotheken, los van inkoopkanaal 
of formule, een goed contract uit te onderhandelen. U beslist uiteindelijk 
zelf of u dit contract met de verzekeraar afsluit. Zo blijft u in control en zelf 
verantwoordelijk om de gemaakte afspraken te realiseren.

• Pact levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit en de betaalbaarheid van  
 de farmaceutische zorg.

•  Pact gelooft in de kracht van de zelfstandige apotheker. Juist de lokale 
ondernemer is in staat de verbinding te maken met de andere zorgaanbieders in 
de eerste en de tweede lijn in de wijk en met de gemeente.

Pact voor en door apotheken
Pact is het enige onafhankelijke collectief waar de deelnemende apotheken zelf 
invloed uitoefenen op de resultaten. Natuurlijk is deelname niet vrijblijvend, ook bij 
Pact moet u meewerken aan de gezamenlijke afspraken. Er is geen hoofdkantoor of 
hoofdaannemer met een eigen agenda. Bij Pact heeft elke apotheek een stem.

Heldere afspraken, lage kosten, hoog rendement 
Pact is een vereniging zonder winstoogmerk. De overeenkomsten met de 
zorgverzekeraars zijn transparant, er vindt geen afroming van de tarieven plaats en 
een Pact apotheek kiest onafhankelijk voor collectief en groothandel.

Professionele ondersteuning en ICT 
Pact maakt gebruik van de professionele ondersteuning van Pluriplus. Naast de 
administratieve ondersteuning, hulp op afstand én op locatie ontwikkelt Pluriplus 
voor Pact onderscheidende ICT- en Zorgconcepten. Het datawarehouse Nexus 
vormt het kloppend hart van Nexus Medicatie Check (NMC), het programma dat 
de apotheek faciliteert in de uitvoering van de zorgafspraken. De e-health module 
Zorgstraat stelt u in staat uw patiënten gericht te informeren, te bevragen en te 
betrekken bij hun zorg, waarmee u bijdraagt aan bewustwording en verbetering van 
de therapietrouw. 

Heeft u voor 2020 nog geen keuze voor een collectief gemaakt?  
Kom nu in actie! 
Wilt u ook onderdeel uitmaken van het collectief met meer dan 300 zelfstandige 
collega’s, waarbij u uw eigenheid volledig behoudt en herkenbaar blijft als 
zelfstandige apotheek in uw eigen wijk? Neem dan geheel vrijblijvend contact op 
met Peter Wognum, voorzitter van Pact op 06 - 524 304 70.

Kies voor impact!

Voorwaarden voor 
lidmaatschap Pact

Elke zelfstandige openbare 
apotheek of apotheekgroep is 
welkom, mits:

•  de apotheek gecertificeerd is of in 
een certificeringstraject zit;

•  de apotheker geregistreerd is in 
het specialistenregister openbare 
apothekers;

•  de apotheker gestructureerd 
overleg voert met huisartsen.

voor goede zorg en contractering

Bestuur en Onderhandelteam.


