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Voorwoord
Patiënten veranderen, en de zorg verandert ook. De Nederlandse apotheker past zijn werkwijze zo
veel mogelijk hierop aan. De apotheker van vandaag wil voorbereid zijn op het werk van morgen.
Zowel achter de schermen als voor de balie wordt hard gewerkt aan goede farmaceutische zorg in
de apotheek, nu en over 10 jaar.
De Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 sluit aan bij de zorg van morgen.
Deze toekomstvisie identificeert belangrijke ontwikkelingen en trends en formuleert de daarbij
behorende ambities voor de farmacie:

• De apotheker is zorgverlener, geneesmiddelexpert en kritisch gesprekspartner
van patiënten en collega-zorgverleners

• De apotheker stemt medicatiebewaking af op individuele persoonskenmerken
zoals genetische parameters, klinische waarden en gebruikerservaringen

• De apotheker is een belangrijke schakel in het zorgnetwerk
Met die ambities in het achterhoofd doen Nederlandse apothekers dagelijks hun uiterste best
om iedere patiënt hoogwaardige farmaceutische zorg te geven. Nederland scoort internationaal
al goed met de gezondheidszorg in het algemeen en met de farmacie in het bijzonder.
Toch willen de apothekers de zorg in nauw overleg met de patiënt en collega-zorgverleners
nog meer op maat maken. Dit geldt voor alle apothekers. In dit kwaliteitsrapport zoomen wij
specifiek in op de kwaliteit van zorg van de openbaar apotheker en zijn maatschappelijke functie
in de wijk.
De farmaceutische patiëntenzorg ontwikkelt zich dus. Nog niet alles gaat perfect, maar
apothekers blijven werken aan continue kwaliteitsverbetering. In dialoog met patiënten en
andere zorgprofessionals. Met als doel kwalitatief hoogstaande zorg. Dat mag iedere patiënt
van de apotheek verwachten.

Rob de Wolf, apotheker,
secretaris KNMP-bestuur
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1. Wat vindt Nederland van de apotheker?
Het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Dat is waar iedere apotheker zich dag in dag
uit voor inzet. Hij helpt patiënten optimaal te functioneren door hen te begeleiden in goed en veilig
gebruik van hun medicijnen.
Gemiddeld haalt elke Nederlander 14 geneesmiddelen per jaar bij de apotheek. Bij ouderen loopt dit
aantal snel op, tot wel 80 geneesmiddelen voor personen ouder dan 75 jaar. De apotheker begeleidt
deze patiënten bij hun complexe medicijngebruik. In hun eigen wijk, want de apotheker is de
laagdrempelige zorgverlener in de buurt.

Maar hoe ziet de patiënt de apotheker?
Uit onderzoek blijkt dat 74% van de Nederlanders een positief tot zeer positief beeld heeft van de
apotheker. Zij zijn vooral enthousiast over de deskundigheid en de beleefdheid van de apotheekmedewerkers. Ze zijn ook onder de indruk van de rust die zij uitstralen tijdens hun werk:
het controleren van recepten en zorgen dat er een goede match wordt gemaakt tussen de persoon
en het medicijn.

Gemiddeld aantal apotheekmedewerkers in 2012 (in FTE)
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Natuurlijk kunnen er ook dingen beter. Patiënten vinden het druk in de apotheek, waardoor zij
lang moeten wachten en soms weinig privacy hebben. Daarnaast zijn medicijnen niet altijd op
voorraad en kunnen de merken van medicijnen wisselen. Dit veroorzaakt discussie aan de balie
en kost veel tijd.
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Apothekers zijn betrouwbare en deskundige zorgverleners en zo ziet de patiënt hen dus ook. De
kwaliteit van de dienstverlening wordt constant bewaakt en de medewerkers worden regelmatig
bijgeschoold. Op die manier kan de apotheker de belofte van laagdrempelige, maar hoogstaande
zorg blijven waarmaken.

Patiëntervaringsonderzoek
Individuele apothekers vragen regelmatig naar de ervaringen van hun eigen patiënten.
96,2% van de apotheken heeft in de afgelopen drie jaar een patiënttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. Hiervoor gebruiken ze de Consumer Quality Index (CQI) farmacie, een standaard
vragenlijst die door patiënten, zorgverzekeraars en apothekers is ontwikkeld. Zo komt de
apotheker te weten waarover zijn patiënten tevreden zijn en op welk gebied hij zich nog moet
verbeteren. De apotheker werkt dus continue aan het verbeteren van de farmaceutische
patiëntenzorg in zijn apotheek

Complexe ziektebeelden: diabetes
Dé patiënt bestaat niet. De apotheker heeft te maken met heel veel verschillende groepen
patiënten. Daar horen ook patiënten met een zeer complex ziektebeeld bij. Nederland telt
bijvoorbeeld ruim 834.000 mensen met diabetes. Van deze patiënten lijdt 30% ook aan hart- en
vaatziekten. Zij gebruiken daarom meerdere geneesmiddelen tegelijk. Apothekers begeleiden
deze patiënten intensief, zodat zij al die medicijnen veilig en effectief kunnen gebruiken en
de kwaliteit van hun leven verbeterd wordt.

6

Kwaliteitsrapport

2. Van recept naar medicijn
Wanneer een patiënt de apotheek binnenloopt, heeft hij over het algemeen eerst een recept van
de (huis)arts gekregen. Meestal loopt hij na een adviesgesprek inderdaad met het voorgeschreven
medicijn naar buiten. Toch is dit niet vanzelfsprekend. De apotheker heeft namelijk een eigen
verantwoordelijkheid voor de patiënt1. Controle op veiligheid: dé taak van de apotheker. Dagelijks
wordt door de controle van de apotheker ernstige vermijdbare gezondheidsschade voorkomen.
In 2013 gaven openbare apotheken 228 miljoen keer een receptgeneesmiddel mee2. Uit onderzoek
uit 2006 bleek dat er jaarlijks 19.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen worden door verkeerd
medicijngebruik. Dat heeft te maken met de interactie tussen de patiënt en het medicijn. Het middel
is aan vele strenge tests onderworpen voor het op de markt kwam. Het heeft te maken met de relatie
van het middel met de individuele patiënt.
In reactie op deze cijfers zijn apothekers aan de slag gegaan om dit soort vermijdbare ziekenhuisopnames te voorkomen. De medicatiebewaking is de belangrijkste taak van de apotheker.
Het grootste deel van deze controles vindt achter de schermen plaats, maar ook in het contact met
de patiënt aan de balie staat veilig gebruik van het medicijn altijd centraal. Is de patiënt allergisch
voor een bepaald bestanddeel? Gebruikt hij al andere geneesmiddelen die niet goed samengaan? Kan
het medicijn de zwangerschap van de patiënt negatief beïnvloeden? En wat verwacht de patiënt van
het geneesmiddel? De apotheker overlegt eventueel met de (huis-)arts en beantwoord zelf alle vragen
van de patiënt voordat hij het geneesmiddel meegeeft.

Medicatiebewaking
1. ICT: levensader voor de apotheek
Om aan medicatiebewaking te kunnen doen, gebruikt de apotheker een aantal informatiesystemen.
Zo is de medicatiegeschiedenis van de patiënt terug te vinden in het Apotheek Informatie Systeem.
99,8% van de apothekers raadpleegt dit systeem vóór het verstrekken van een medicijn. Daarnaast
kijkt 98,9% van de apothekers van tevoren in het regionale systeem om medicatiegegevens uit te
wisselen. Die informatie-uitwisseling tussen zorgverleners voorkomt dagelijks ziekenhuisopnames.
2. Medisch Farmaceutische Beslisregels
Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s): vormen nieuwe generatie van de medicatiebewaking die gebruik maken van labwaarden en andere patiëntkenmerken. Toepassing van MFB’s
zorgt ervoor dat de apotheker patiëntkenmerken, laboratoriumuitslagen en andere relevante
gegevens uit het medicatiedossier in de farmacotherapie kan betrekken.

1) zie www.apotheek.nl
2) zie www.sfk.nl/pdf-documenten/data-en-feiten/SFKDataenfeiten2013.pdf
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Het medicijn kan veilig gebruikt worden
Als de apotheker na grondig onderzoek constateert dat het voorgeschreven medicijn veilig
gebruikt kan worden, heeft hij drie opties:

• Hij verstrekt het kant-en-klare medicijn.
• Hij maakt een medicijn voor toediening geschikt, bijvoorbeeld voor een patiënt die niet
goed kan slikken. Hierbij maakt hij gebruik van naslagwerken die zijn opgesteld door het
Laboratorium der Nederlandse Apothekers.

• Hij bereidt het medicijn zelf. Ruim 500 Nederlandse apotheken bereiden zelf medicijnen.
De kwaliteit van de bereiding wordt streng gecontroleerd. Dat begint al bij de
grondstoffen, verpakkingen en kant-en-klare producten die apothekers inkopen.
Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers van de KNMP (zie kader) verzorgt een aantal
centrale keuringen en toetsingen. Zo hebben individuele apothekers zekerheid over de kwaliteit
van de producten die zij inkopen.

Laboratorium der Nederlandse Apothekers
Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) van de KNMP speelt een belangrijke rol in de
borging van de kwaliteit van medicijnbereidingen door apothekers. Het LNA is geaccrediteerd
volgens de internationale norm voor testlaboratoria (ISO 17025) en ook door de Nederlandse
overheid officieel erkend voor controle werkzaamheden. Het laboratorium verzorgt houdbaarheidsonderzoeken en controleert apotheekpreparaten. Daarnaast moet het van de Raad voor
Accreditatie meedoen aan zogenaamde ‘ringonderzoeken’. Diverse laboratoria analyseren dan
hetzelfde monster, waarvan de samenstelling alleen bekend is bij de organisator. Met de
accreditatie is dus onafhankelijk vastgesteld dat het LNA vakbekwaam is.
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De apotheker heeft twijfels bij de veiligheid van het medicijn
Een apotheker die twijfels heeft bij de farmacotherapie, neemt contact op met de arts die het
medicijn heeft voorgeschreven. Als het recept wordt aangepast op advies van de apotheker, dan
spreken we van een ‘interventie’. In één op de 10 gevallen leidt de interventie van de apotheker tot
een kleinere of een grotere aanpassing van het recept. Onderzoek van apotheekketen Mediq toont
aan dat met behulp van gestandaardiseerde systemen bij meer dan 200.000 chronische patiënten de
medicatie is geoptimaliseerd. Ook andere apotheekketens en zelfstandigen voeren vergelijkbare
interventieprogramma’s uit.

Continuiteit van farmaceutische zorg aan de patiënt
Artsen schrijven terughoudend voor en apothekers hebben afspraken gemaakt met zorgverzekeraars
om goedkope medicijnen te verstrekken waar het kan, en dure medicijnen waar het moet. Soms zijn
medicijnen tijdelijk niet leverbaar. Apothekers zorgen er dan voor dat de zorg voor de patiënt niet
onderbroken wordt. Een hulpmiddel hierbij is Farmanco, een initiatief van de KNMP. Deze website
informeert over geneesmiddelen, grondstoffen, vaccins en verpakkingsmaterialen die niet beschikbaar zijn. De informatie wordt actief bijgehouden door de apothekers zelf, zodat hun collega’s
gemakkelijk en snel kunnen zien of er een vervangend middel beschikbaar is.
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3. Samen werken en besparen
De zorg verplaatst zich steeds meer naar de wijk. Op dit moment woont bijna 80% van de apotheekbezoekers in de buurt van een apotheek. Bij 60% van de openbare apotheken is op een steenworp
afstand een huisartsenpraktijk te vinden. De apotheek is dus al in de wijk verankerd3. Dat is goed
nieuws bijvoorbeeld voor ouderen. Zij blijven immers steeds langer zelfstandig wonen, ook als hun
gezondheidsproblemen en hun medicijngebruik toenemen.
Apothekers hebben de ambitie om de farmaceutische zorg nóg dichter bij de patiënt te organiseren.
Dat kan alleen in nauwe samenwerking met andere zorgverleners, zoals de huisarts en de wijkverpleegkundige.

98% van de apothekers overlegt daarom regelmatig met andere zorgverleners
De apotheker organiseert periodiek overleg met de huisartsen met wie hij samenwerkt. In sommige
gevallen is hierbij ook de wijkverpleegkundige aanwezig. Tijdens dit ‘Farmacotherapeutisch overleg’
(FTO) worden er afspraken gemaakt over het beleid rondom de farmacotherapie. Ook maken de
zorgverleners afspraken over de taakverdeling. Het doel van het FTO is het leveren van continue
veilige zorg met zo min mogelijk risico’s voor de patiënt.

Geïntegreerde eerstelijnszorg

Apotheker

Huisarts

De patiënt

Wijkverpleegkundige

3) zie ook www.knmp.nl/samenwerken-kennis-delen/ketenzorg/apotheker-en-gemeente/apotheker-en-gemeente-1
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COPD-carrousel in Alphen aan den Rijn
In Alphen aan den Rijn bundelen vijf verschillende disciplines in een gezondheidscentrum hun
krachten. Apothekers, huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en diëtisten werken
samen aan optimale zorg voor patiënten met de longziekte COPD. Op één dag bezoekt een COPDpatiënt alle disciplines, waarna de zorgverleners aan het einde van de dag de patiënt bespreken
en een hernieuwd behandelplan vaststellen. De patiënt wordt diezelfde dag nog geïnformeerd
over de inhoud van de nieuwe behandeling.

Samen werken aan goed gebruik van medicijnen: cruciaal voor de patiënt…
In de media is veel aandacht voor bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Een belangrijke
oorzaak van deze antibioticaresistentie is dat niet alle patiënten antibiotica volgens het voorschrift
gebruiken. Dit is een voorbeeld van therapieontrouw. Ook bij andere medicijnen is het belangrijk
dat patiënten de medicijnen gebruiken volgens voorschrift. Therapietrouw verlaagt het risico op
ongewenste en onnodige bijwerkingen. Ook de sterfte- en ziektecijfers gaan erdoor omlaag.
Bovendien helpt het om de kwaliteit van leven hoog te houden.
Voor de meeste mensen is het gelukkig vanzelfsprekend dat zij hun medicijnen volgens voorschrift
innemen. Toch zijn er nog te veel mensen die afwijken van de voorschriften, met vermijdbare ziekenhuisopnames tot gevolg.

… en voor de samenleving
Therapieontrouw is dus gevaarlijk. Maar het heeft nog een ander effect. Wereldwijd is de helft
van de onnodige kosten in de gezondheidszorg te wijten aan verkeerd medicijngebruik.
De apotheker speelt een cruciale rol in het voorkomen hiervan. Hij kan in overleg met de
voorschrijvende arts vaststellen of bepaalde medicijnen tegelijk ingenomen kunnen worden.
Hij kan ook extra instructies geven over de manier waarop de patiënt het middel moet innemen.
De apotheker kent de patiënt en weet hoe hij hem op de juiste manier kan begeleiden.
Samen met andere zorgverleners stimuleren apothekers goed gebruik van medicijnen. In de
Landelijke Stuurgroep Therapietrouw brengen apothekers best practices op het gebied van het
bevorderen van therapietrouw in kaart. Daarnaast werken zij aan een vernieuwde aanpak om
therapietrouw in de praktijk nog beter te implementeren. Partners in deze stuurgroep zijn onder
anderen huisartsen, patiënten ziekenhuisapothekers, poliklinische apothekers, medisch
specialisten en verpleegkundigen.
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Communicatie met laaggeletterden
Om geneesmiddelen veilig en effectief te kunnen gebruiken, is goede uitleg door de apotheker
van groot belang. Dat is in het geval van laaggeletterden, bijvoorbeeld laagopgeleiden en
migranten, niet altijd eenvoudig. De communicatie met deze groepen krijgt dan ook extra
aandacht. In samenwerking met expertisecentrum Pharos trainen de apothekers hun
medewerkers om laaggeletterden heldere informatie over medicijngebruik te geven.

Marcel Kooy werkt al tien jaar als apotheker in een Amsterdamse buitenwijk.
“Therapietrouw is erg belangrijk, maar echt niet altijd even makkelijk”, erkent hij. “Doordeweeks
gaat drie keer per dag één tabletje goed. Maar dan het weekend. En krijgt jouw kind op school
zijn medicatie op tijd? Of wat als je de bijsluiter niet kunt lezen?”
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4. Niet iedere patiënt is hetzelfde
Patiënten komen bij de apotheek met uiteenlopende zorgvragen. De apotheker biedt daarom
verschillende soorten ondersteuning. Kwetsbare patiënten hebben behoefte aan apothekers die
begeleiden, meekijken en coachen. Andere patiënten hebben liever een flexibele apotheker die
e-Health aanbiedt, monitort op afstand en een veilige afhaalservice met kluisjes biedt. En weer
andere patiënten willen graag dat hun medicijnen thuisbezorgd worden. Daarnaast verleent de
apotheker steeds meer zorg die niet direct gekoppeld is aan het medicijn. Voorbeelden van deze vorm
van zorg zijn de medicatiebeoordeling, medicatiebewaking met nierfunctie en reden van
voorschrijven.

Ouderen gebruiken vaak veel medicijnen tegelijk
Veel ouderen zijn kwetsbaar, vanwege een soms wankel lichamelijk, psychisch of sociaal evenwicht en
een verminderde zelfredzaamheid. Daarom hebben apothekers en huisartsen voor ouderen de medica-

samen met mijn
apotheker en huisarts kijken we
gebruiken, de zogenaamde ‘polyfarmaciepatiënten’, kunnen hiervoor in aanmerking komen . Een op de
welke combinatie van medicijnen
tien apotheekbezoekers is polyfarmaciepatiënt. Dit aantal loopt op bij het toenemen van de leeftijd.
het beste bij mij past
tiebeoordeling ontwikkeld. Patiënten die ouder zijn dan 65 jaar en vijf of meer geneesmiddelen tegelijk
4

Bij een medicatiebeoordeling stemmen de apotheker en huisarts de medicijnbehandeling af op de
verwachtingen en doelstelling van de patiënt en andere betrokken zorgverleners5. Uit onderzoek
blijkt dat 10 tot 12% van de medicatie veilig kan worden gestopt. Ook therapietrouw en medicijngebruik worden door medicatiebeoordelingen verbeterd. Dit vermindert het aantal geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen van polyfarmaciepatiënten met 15 tot 17%.

Samen met mijn apotheker en
huisarts kijken we welke combinatie van
medicijnen het beste bij mij past

4) Conform de Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie is er sprake van polyfarmacie als iemand vijf of meer geneesmiddelen
chronisch gebruikt. Van chronisch gebruik is sprake als aan iemand meer dan drie keer per jaar hetzelfde geneesmiddel wordt verstrekt of als er minimaal één keer een hoeveelheid van een geneesmiddel wordt gegeven voor een gebruiksduur van 90 dagen of langer.
5) Apothekers voeren de medicatiebeoordeling uit volgens de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling of de Multidisciplinaire richtlijn
Polyfarmacie. Hierin staan indicatoren en criteria voor het selecteren van patiënten, behandelplannen en het registeren van interventies.
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Apothekers verwachten veel van de medicatiebeoordeling. Samen met de huisartsen zijn zij al volop
bezig met deze vorm van zorg. In 2013 voerde 88% van de apothekers medicatiebeoordelingen uit.
Apotheker en huisarts besluiten samen of een medicatiebeoordeling voor een patiënt zinvol is.
Vervolgens bespreken zij dit samen met de patiënt.

Verminderde nierfunctie en reden van voorschrijven
Artsen zijn wettelijk verplicht om afwijkende nierfunctiewaarden door te geven aan de apotheker.
Voor patiënten met een verminderde nierfunctie moet de dosering van veel medicijnen namelijk
worden aangepast om ze effectief en veilig te kunnen gebruiken. Als de nieren minder goed werken,
dan hopen de medicijnen zich in het lichaam op. De patiënt loopt dan risico op veel meer
bijwerkingen. Wie bovendien al nierschade heeft, loopt onnodig risico op verergering daarvan.
Het is dus van groot belang dat de apotheker op de hoogte is van afwijkende nierfunctiewaarden.
90% van de apothekers ontvangt deze informatie nu al. De apotheker kan ook andere labwaarden,
zoals de leverfunctie, opvragen.
Bij een aantal medicijnen geven artsen ook de reden van voorschrijven aan de apotheker door. Het
gaat dan om geneesmiddelen die in verschillende doseringen bij meerdere ziektes worden gebruikt
en bij verkeerd gebruik ernstige bijwerkingen kunnen hebben. Als de apotheker weet waarom het
middel is voorgeschreven, kan hij de juiste dosering bepalen. 93,4% van de apothekers controleert
daarom altijd eerst de reden van voorschrijven.
Apothekers zetten zich ervoor in om goede lokale en regionale afspraken te maken, zodat deze
informatie-uitwisseling geperfectioneerd wordt. Een optimale werking van ICT-systemen is hierbij
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5. Zorg zichtbaar maken
Apothekers maken de kwaliteit van hun zorg inzichtelijk. Allereerst voor zichzelf, om hun zorg te
kunnen verbeteren. Maar ook om patiënten en zorgverzekeraars informatie te bieden, zodat zij
kunnen kiezen op basis van kwaliteit. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ontvangt de kwaliteitsinformatie om toezicht te kunnen houden op de apotheken.
Om de zorg transparant te maken, ontwikkelt en implementeert de KNMP in samenwerking met patiënten en andere zorgprofessionals richtlijnen. Hierin staat de farmaceutische zorg die de apotheker verleent beschreven. Aan de richtlijnen worden indicatoren gekoppeld. Om inzicht te krijgen in verbeterpunten kan de apotheker ook gebruikmaken van de ondersteuning van de Stichting Farmaceutische
Kengetallen. Zo kunnen apothekers de zorg voor specifieke patiënten continu verbeteren.

Ieder jaar vullen de apothekers de Kwaliteitsindicatoren Farmacie in
Deze set met indicatoren is samengesteld door apothekers, patiëntenorganisatie NPCF, zorgverzekeraars, de Consumentenbond, het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een
deel van de resultaten is gepubliceerd op www.apotheek.nl. Patiënten kunnen daar zelf zien wat de
kwaliteit van de zorg is die hun apotheek verleent. De komende jaren wordt de publicatie van de
resultaten uitgebreid, zodat de kwaliteit nog inzichtelijker wordt.

Ik kies de beste apotheek
in mijn buurt op basis van
openbare kwaliteitsgegevens

www.apotheek.nl

Op www.apotheek.nl zijn de kwaliteitsprofielen van apotheken te vinden
Die vullen de apothekers zelf in. Ze geven aan welke kenmerken op hun apotheek van toepassing zijn.
Bijvoorbeeld of de gevestigd apotheker in het Specialistenregister Openbaar Apothekers staat, of de
apotheek een spreekkamer heeft en of er een klachtenregeling bestaat.
Een van de kenmerken is het HKZ-certificaat. Apotheken met zo’n certificaat zijn getoetst door een
onafhankelijke instantie, die heeft vastgesteld dat de apotheek werkt volgens kwaliteitsnormen, die
mede zijn opgesteld door patiëntenorganisaties. Het certificaat bevestigt bovendien dat de apotheek
de zorgverlening voortdurend verbetert door onder andere patiëntervaringsonderzoek.
Bijna 90% van de Nederlandse apotheken heeft een HKZ-certificaat.
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6. Innovatie op weg naar de toekomst
We leven steeds langer en dat willen we natuurlijk zo gezond mogelijk doen. De gezondheidszorg
verandert daardoor ook. We hebben te maken met een dubbele vergrijzing (het aandeel van
80-plussers onder de 65-plussers neemt toe), een krimpende beroepsbevolking, hogere verwachtingen
van de patiënt, meer complexe en chronische ziektebeelden en een steeds moeizamere financiering
van de zorg.

De zorg wordt dus ingewikkelder
Er is meer specialistische kennis nodig voor nieuwe geneesmiddelen, er is nóg betere communicatie
nodig met de patiënt om goed geneesmiddelgebruik te blijven bevorderen. Ook is samenwerking met
andere zorgverleners cruciaal om de stijgende aantallen complexe patiënten te voorzien van goede
zorg.
Apothekers zijn daarop voorbereid. Zij volgen de wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
geneesmiddelen op de voet. Het oude beeld van een ‘one-size-fits-all-medicijn’ verdwijnt. ‘Personalized medicine’ is in opkomst. Nieuwe geneesmiddelen draaien niet meer alleen om de werkzame stof.
De gehele farmaceutische zorg draagt bij aan de werkzaamheid en de veiligheid van het medicijn.
Ook maatschappelijk wordt er anders tegen medicijnen aangekeken. Er is een groeiende roep om de
risico’s van geneesmiddelen in te perken. Tegelijkertijd willen we snellere beschikbaarheid van medicijnen en meer representatieve onderzoeksgegevens. Dat vraagt om aanpassingen van apothekers.
Veranderingen zoals ‘adaptive licensing’ en ‘real-world-onderzoek’ zijn al in gang gezet (zie kader).

Innovatieve ontwikkelingen

Personalized medicine is het op maat maken van de medisch-farmaceutische therapie op basis
van individuele kenmerken van een patiënt. Deze methode bouwt voort op wetenschappelijke
doorbraken in onze kennis over de unieke moleculaire en genetische samenstelling van een
individu. Die unieke samenstelling vertelt ons onder meer of iemand wel of niet vatbaar is voor
bepaalde ziekten. Hierdoor kunnen we beter voorspellen welke medisch-farmaceutische therapieën het meest veilig en het meest effectief zijn voor de individuele patiënt.

Adaptive licensing houdt in dat geneesmiddelen al beschikbaar komen met een initiële handelsvergunning, terwijl nog niet alle studies zijn afgerond. Zo hebben patiënten via de apotheker
sneller toegang tot deze middelen.

Real-world-onderzoek is de gangbare naam voor geneesmiddelenonderzoek in de praktijk.
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De apotheker is expert op het gebied van het geneesmiddel, de werking en het gebruik
In de toekomst gaat de apotheker die kennis meer proactief gebruiken. Niet alleen in zijn eigen
dagelijkse praktijk, maar ook door zijn kennis te delen met andere zorgverleners die fysiek met
medicijnen werken.
In maatschappelijke discussies gaat de apotheker zich meer profileren. Als enige echte
medicijndeskundige kan hij namelijk een wezenlijke bijdrage leveren aan een evenwichtig beeld
over onderwerpen als medicatie op basis genetische kenmerken.

De apotheker volgens de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020
“De apotheker is het baken van kennis over farmaceutische patiëntenzorg in het lokale zorgnetwerk met huisartsen en wijkverpleegkundigen, maar ook in het ziekenhuis. Dat deze samenwerking belangrijk is om zo veel mogelijk gezondheidswinst voor de patiënt te boeken, weet de apotheker. Hij deelt daarom met hen en natuurlijk ook met de patiënt zijn kennis over (nieuwe
innovatieve) geneesmiddelen en farmaceutische patiëntenzorg. Dankzij het persoonlijke zorgdos-

e expert opsierhet
van zijn patiënt kan hij nauw samenwerken met huisartsen, medisch specialisten en wijkverpleegkundigen.
gezond worden
en De apotheker adviseert huisarts en medisch specialist vroegtijdig over de behanIk signaleer
deling met
ektebeheersing
en geneesmiddelen. Voor de patiënt bewaakt hij op die manier de
veranderingen en
geneesmiddelenafstemming tussen verschillende voorschrijvers.”
bestrijding door
het
therapiemijdend
van medicijnen.
gedrag.
Mijn patiënten
vertrouwen mij omdat ik
aan hen heb weten te tonen
dat ik de de expert ben op het
gebied van ziektebeheersing en
symptoombestrijding door het
gebruik van medicijnen.

Rond de
medicatie coach ik mijn
patienten.

Ik signaleer
veranderingen en
therapiemijdend gedrag.

Ik ben
het baken van kennis
over farmaceutische zorg. Niet
alleen in de wijk, maar ook in het
ziekenhuis.

Ik deel mijn kennis
met andere zorgverleners, in
het belang van de gezondheid van
mijn patiënt.

Ik help
hen met het juiste
gebruik van medicijnen, voor een
aangenaam en gezond leven.
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Verantwoording
Voor dit verslag zijn verschillende bronnen gebruikt. Hieronder worden de voornaamste bronnen kort
toegelicht. Als informatie in dit verslag niet uit 1 van deze 4 bronnen voortkomt, dan is de bron door
middel van een voetnoot vermeld.

Kwaliteitsindicatoren Farmacie 2013
Ieder jaar vullen de Nederlandse apotheken de Kwaliteitsindicatoren Farmacie in. Deze set met indicatoren is samengesteld in samenwerking met het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, patiëntenorganisatie NPCF, zorgverzekeraars en de Consumentenbond. In totaal hebben
1.700 apotheken de meting over 2013 ingevuld.

Zorgmonitor 2014
De Zorgmonitor is een online enquête met 37 vragen. Alle 1.974 gevestigde apothekers in Nederland
hebben het verzoek gekregen de enquête tussen 28 januari en 14 februari 2014 anoniem in te vullen.
In totaal hebben 267 apothekers (14% van de doelgroep) dit gedaan. Van de deelnemers vertegenwoordigt 74% een zelfstandige apotheek. De overige deelnemers zijn gevestigde apothekers van ketenapotheken (21%), dienstapotheken (2%), 24-uurs-apotheken (2%) en poliklinische apotheken (2%). De
samenstelling van de deelnemers zorgt voor een representatief beeld van de stand van zaken in de
sector.

Stichting Farmaceutische Kengetallen
De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert de geneesmiddelenuitgifte
van 95% van de openbare apotheken in Nederland. Voor dit verslag is gebruikgemaakt van de expertise en van verschillende publicaties van de SFK.

Toekomstvisie Farmacie
In de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 zetten de KNMP-leden hun missie, visie en
ambities uiteen onder het motto ‘Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische
patiëntenzorg’.

Dankwoord
De KNMP bedankt alle apothekers die informatie beschikbaar hebben gesteld om deze rapportage
tot stand te brengen. In februari hebben bijna 300 apothekers de zorgmonitor ingevuld, waardoor
er een representatief beeld is ontstaan van de farmaceutische zorg in de praktijk. Ook bedankt de
KNMP de Stichting Farmaceutische Kengetallen voor het beschikbaar stellen van haar gegevens.
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