
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022–2023 Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 
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Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport over het bericht dat zorgverzekeraar VGZ gratis en voor niks reclame 
maakt voor bepaalde apotheekketens (ingezonden 4 november 2022). 

Mededeling van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) 
(ontvangen 23 november 2022). 

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht dat zorgverzekeraar VGZ gratis en voor niks 
reclame maakt voor bepaalde apotheekketens?1 

Vraag 2
Wat is uw visie op de opkomst van grote commerciële apotheekketens, die 
zich met name richten op de meer lucratieve apotheekdiensten, zoals 
herhaalreceptuur, en de minder lucratieve levering van acute medicatie aan 
de traditionele apotheken laten? Bent u het ermee eens dat dit een onwense-
lijk bedrijfsmodel is? 

Vraag 3
Bent u het ermee eens dat het onwenselijk is dat zorgverzekeraars zoals VGZ 
de opkomst van dit soort ketens stimuleren? Zo ja, bent u bereid om VGZ en 
eventuele andere verzekeraars die zich hier ook aan schuldig maken hierop 
aan te spreken? 

Vraag 4
Hoe bent u van plan om ervoor te zorgen dat de vertrouwde apotheek in de 
wijk of het dorp behouden blijft en niet weg wordt geconcurreerd door 
commerciële ketens die enkel de meest lucratieve zorg willen verlenen? 

1 (20) Remon Hendriksen op Twitter: «Verschillende mensen met een polis van @VGZ hebben 
een brief van hun zorgverzekeraar gekregen waarin dezelfde verzekeraar gratis en voor niks 
reclame maakt voor bepaalde apotheekketens.» / Twitter.
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Mededeling 

De vragen van het lid Hijink (SP) over het bericht dat zorgverzekeraar VGZ 
gratis en voor niks reclame maakt voor bepaalde apotheekketens 
(2022Z21050) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn 
worden beantwoord. 
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoor-
ding meer tijd vergt. 
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen 
toekomen.
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