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Inleiding  
 
Missie van de apotheker 
Het is de ambitie van Apotheek Flevowijk er voor te zorgen dat patiënten op de beste wijze hun 
geneesmiddelen verkrijgen en gebruiken, met als doel het handhaven en/of verbeteren van de 
kwaliteit van leven. 

Teamwerk, vertrouwen in elkaar, respect voor elkaar en professionele ondersteuning zijn daarvoor 
kernbegrippen. De kernactiviteit van de apotheker en zijn team betreft het leveren van Farmaceutische 
Patiëntenzorg. 
 

Farmaceutische Patiëntenzorg is de zorg van de apotheker en zijn team voor het optimale 
geneesmiddelengebruik van de individuele patiënt, met als doel het handhaven of 

verbeteren van de kwaliteit van leven.1 
 
De kernwaarden van de apotheker zijn (Bron: KNMP):  

 Betrokkenheid op het welzijn van de patiënt 
 Farmaceutische deskundigheid 
 Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

 Betrouwbaarheid en zorgvuldigheid 

 Professionele autonomie. 
 
Werkgebied 
Apotheek Flevowijk is gelegen in een oudere wijk van Kampen. Het is daarom van belang dat in de 
apotheek goed wordt ingespeeld op de hier bestaande problematiek. De overheid stimuleert dat 
ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit is ook terug te zien in ons werkgebied. In 2019 
woonden beduidend meer oudere mensen thuis, dan enkele jaar geleden. 

 
De sociale samenstelling van de wijk is mede bepalend voor de wijze waarop met patiënten kan 
worden gecommuniceerd. Laaggeletterdheid, minder gebruik van internet door met name ouderen in 
de wijk, het spreken van andere talen en de problematiek van andere culturen, zijn aspecten waar 
rekening mee gehouden moet worden. Apotheek Flevowijk levert ook aan bewoners van het AZC 
Dronten. In 2019 bedroeg het aandeel AZC receptregels ongeveer 3% van het totaal aantal 

receptregels in onze apotheek. Er waren dat jaar 932 asielzoekers bij ons ingeschreven. Dit is 8,5% 
van alle verzekerden.  
 

De samenstelling van de wijk is ook terug te zien in de verdeling van het percentage voorschriften in 
de verschillende leeftijdscategorieën (Tabel 1).  
 
Tabel 1 Opbouw patiëntenbestand (%) Apotheek Flevowijk (2019) t.o.v. de bevolkingsopbouw van de 

Gemeente Kampen (2019) en het aandeel in het aantal voorschriften. 
 

 Opbouw gemeente 
Kampen 2019 

Opbouw Apotheek 
Flevowijk 2019 

Aandeel voorschriften 
Apotheek Flevowijk 

2019 

0-15 jaar 19,5% 15,7% 2,0% 

15-25 12,9% 15,4% 3,2% 

25-45 25,2% 24,2% 9,3% 

45-65 25,5% 26,6% 23,6% 

65 jaar en ouder 16,8% 18,1% 61,0% 

 
Voor een goede praktijkvoering werken wij met een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 

(HKZ). Dit stimuleert het werken volgens vastgelegde afspraken. Met dit kwaliteitsjaarverslag 2019 en 

–jaarplan 2020-2021 hopen wij u meer inzicht te geven in de zorg die wij bieden en de wijze waarop 
wij dit organiseren. 
 
Het team van Apotheek Flevowijk,  
Namens deze, 
Mw. Drs. N.G. Pol-Tromp 

Mw. N. van der Meer, MSc. 
Apothekers   

                                                
1 Kerndocument Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020, KNMP 2015 
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Resultaten en uitkomsten 
 
Zoals uit onze missie blijkt (pag. 5) willen wij graag dat onze patiënten een effectieve en veilige 
behandeling met geneesmiddelen krijgen, daar ook tevreden over zijn en er goede ervaringen mee 
opdoen. Tegelijkertijd willen we de kosten zo beperkt mogelijk houden. 
In dit hoofdstuk worden deze aspecten aan de orde gesteld.  

 

Een effectieve en veilige behandeling met geneesmiddelen  
 
De kwaliteit van de behandeling met geneesmiddelen (farmacotherapie) wordt door ons op 

verschillende manieren vastgesteld. 
 Door het screenen van patiënten in een aantal bestanden, zoals de eigen database, de 

database van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) en de Pharmo database. 
 Door het op een juiste wijze afhandelen van medisch farmaceutische beslisregels. 
 Door therapietrouw vast te stellen als functie van de synchronisatiegraad. 
 Door gemelde bijwerkingen door te geven aan het Lareb (Landelijke Evaluatie en Registratie 

Bijwerkingen).  
 

Het is stimulerend en motiverend om streefwaarden te bereiken. Het is echter niet altijd in het belang 
van de patiënt die lijdt aan een complexe set van aandoeningen, om elke mogelijke streefwaarde te 
behalen (bv. geen cotrimoxazol bij ontstolling bij een ernstig zieke patiënt). Bij complexe situaties 
moeten soms concessies worden gedaan. 
Het belang van goede zorg voor een patiënt gaat altijd vóór het belang van de apotheek om goed te 

scoren in de benchmark. 
 
Tabel 2 Resultaten kwaliteitsindicatoren Farmacie met KISS (KNMP indicatoren sets) 2019 
 

 

Aantal 

indicatoren 

Scores Apotheek Flevowijk t.o.v. landelijke scores 

Slechtste 

10 % 
10-50% 50-90% Beste 10% 

Diabetes 4 0 2 2 0 

Astma/COPD 4 0 2 0 2 

Cardiovasculair 2 0 0 2 0 

Pijn 8 0 1 4 3 

Osteoporose 2 0 1 1 0 

Depressie of angst 5 1 3 1 0 

Antibiotica 1 0 1 0 0 

Voorkeursmiddelen 4 0 1 2 1 

Doelmatigheid 3 0 0 1 2 

Vrouw 3 0 0 1 2 

MFB’s* 19 2 7 3 7 

      
Totaal 55 3 18 17 17 

 
*Medisch Farmaceutische Beslisregels 

 

Toelichting op de tabel: 
 

Dit betekent bijvoorbeeld dat voor pijn 8 indicatoren zijn ontwikkeld om de kwaliteit van de 
behandeling vast te stellen. Van deze 8 indicatoren scoort er een in de categorie 10-50%, vier 
indicatoren scoren 50-90% en 3 scoren bij de beste 10% van alle apotheken in Nederland.  
Bij MFB’s gaat het om 19 indicatoren. Dit betreft ongewenste farmacotherapie. Denk aan het gebruik 
van bepaalde pijnstillers bij cardiovasculaire risicofactoren. Twee indicatoren scoren bij de slechtste 

10%, zeven indicatoren scoren in de categorie 10-50% en 3 indicatoren in 50-90%. Zeven indicatoren 
vallen in de categorie van de beste 10%.  
We zijn er helaas niet in geslaagd om in 2019 een verschuiving te bewerkstelligen in de categorie van 
10-50% naar die van 50-90%, wat wel de intentie was.  
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Wanneer we naar het totaal kijken valt op dat 3 kwaliteitsindicatoren onder de 10% scoren. Vorig jaar 
hadden we geen score in deze categorie. De score in de categorie 10-50% is gelijk gebleven met 2018. 

Zeventien indicatoren scoren in de categorie 50-90% en eveneens 17 in de categorie beste 10%. 
Totaal scoren 61,8% van de kwaliteitsindicatoren boven de 50%. Dit is lager dan in 2018. Onder 
andere door de komst en het inwerken van een nieuwe apotheker(in de registratiefase) heeft dit 

onderwerp onvoldoende aandacht gekregen. We zullen komend jaar meer aandacht moeten besteden 
aan de indicatoren die in de categorieën onder de 50% vallen. Dit moet haalbaar zijn door eerder te 
reageren op meldingen in NControl en de resultaten van de benchmark/KISS.  

Figuur 1 Percentiel Apotheek Flevowijk kwaliteitsindicatoren 2018 en 2019 
 
Therapietrouw  
Geneesmiddelen werken beter als de patiënt therapietrouw is, met andere woorden als de patiënt zich 

houdt aan de met de zorgverlener afgesproken behandeling en farmacotherapie. Bij therapieontrouw 
duurt het herstel langer en is de ziektelast groter. Dit heeft ook gevolgen voor de kosten van de 
gezondheidszorg. 
In het Apotheek Informatie Systeem (AIS) kunnen we de zogenaamde therapietrouw van patiënten 
meten. Dit gebeurt aan de hand van het ophalen van (herhaal)medicatie. Indien iemand niet in 
Apotheek Flevowijk zijn (herhaal)recept ophaalt, wordt dit niet meegeteld. Apothekers en 
medewerkers stimuleren de patiënten hun medicatie op de juiste wijze te gebruiken en, met het oog 

op de medicatiebewaking, deze zoveel mogelijk in de eigen apotheek op te halen.  
 
Iemand is therapietrouw wanneer hij minstens 80% van de medicatie consequent inneemt. In 
onderstaande tabel is onder meer te lezen dat van de patiënten die in 2019 ‘directe orale 

anticoagulantia’ gebruikten, 93,6% therapietrouw was. 
Het algemene beeld is dat de therapietrouw in 2019 verbeterd is ten opzichte van 2018 (Tabel 3). We 

zitten nog niet op het niveau van 2017, maar bij 6 groepen scoren we inmiddels beter dan in 2018. Bij 
4 groepen is helaas sprake van een verdere daling. We hopen in 2020 in deze groepen ook een 
verbetering te kunnen bewerkstelligen. Het gaat vaak om middelen die tijdelijk gebruikt worden door 
meer specialistische zorgpatiënten.  
 
Tabel 3 Percentage therapietrouwe patiënten per geneesmiddelgroep 

 Naam (switchen*) 
% Apotheek Flevowijk 

2015 2016 2017 2018 2019 

Directe orale anticoagulantia (DOACs) 90,0 84,9 85,9 91.8 93.6 

Hartglycosiden 81,1 71,4 80,4 74.6 72.1 

Vasodilatantia voor chronisch gebruik - - - 33.3 - 

Lisdiuretica 71,3 69,3 73,7 64.9 67.6 

Spironolacton 79,3 77,9 80,9 78.3 75.7 

Betablokkers 84,9 86,4 85 82.3 84.1 

Calciumantagonisten 81,1 82,5 82,8 77.3 80.4 

Middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem (RAAS-remmers) 89,5 89,2 88,1 86.3 85.5 

Antilipaemica 85,2 82,0 81,6 79.5 80.6 

Thrombocytenaggregatieremmers (TARs) 89,5 91,7 90,8 86.4 88.5 

Botstructuur en botmineralisatiebeïnvloedende middelen 62,2 64,1 72,6 71.8 69.1 

Inhalatiecorticosteroïden (ICS)     45.3 

Onderhoudsmedicatie (monotherapie)     68.8 

Leukotrieenantagonisten     59.5 

Theofylline     - 

Naam (gelijktijdig gebruik**)      

Orale bloedglucoseverlagende middelen 88,1 86,2 87 80.4 81.5 

 
*Bij gebruik van meerdere geneesmiddelen binnen genoemde groep is het uitgangspunt dat deze niet naast elkaar worden gebruikt. 

** Bij gebruik van meerdere geneesmiddelen binnen genoemde groep is het uitgangspunt dat deze wel naast elkaar worden 

gebruikt.  
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Synchronisatiegraad  
Therapietrouw is ook af te leiden uit de synchronisatiegraad, een indicator op logistiek gebied. De mate 

van synchronisatie geeft aan of het gebruik van verschillende soorten geneesmiddelen gelijk oploopt, 
wat kan worden vastgesteld door te controleren of patiënten hun geneesmiddel(en) gelijktijdig 
ophalen. 

 
Tabel 4 Synchronisatiegraad december 2019 

 

De synchronisatiegraad van Apotheek Flevowijk is per december 2019 81,83% en behoort daarmee 
wederom bij de 10% best scorende apotheken landelijk gezien, want landelijk scoort 10% van de 
apotheken beter dan 79,30%. Zie tabel 4. Onze patiënten ‘doen’ het dus beter. Bij onze patiënten 
konden in 2019 5,67 geneesmiddelen worden gesynchroniseerd; dit is bij gemiddeld 4,64 
geneesmiddelen gelukt. Een mooi resultaat.  
 

Patiëntervaringen  
 
Patiëntervaringen kunnen op een aantal manieren worden vastgesteld. Denk daarbij aan een Mystery 
Guest Onderzoek, een Patiëntervaringenonderzoek (PEO) of door klachten te registreren. Ook het 

meten van de servicegraad is hiervoor geschikt. 
 
Patiëntervaringenonderzoek (PEO) 
Sinds 2017 wordt in Apotheek Flevowijk een patiëntervaringenonderzoek uitgevoerd op basis van 
PREM (Patient Reported Experience Measures). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Qualiview.  
In het eerste halfjaar van 2019 is opnieuw een onderzoek uitgevoerd. We geven daarom in dit verslag 

de uitslagen per 30 juni 2019 weer.  

 
De Net Promotor Score (NPS) laat zien in welke mate cliënten/patiënten de zorgorganisatie aanbevelen 
aan anderen. De score kan liggen tussen -100 en +100. Ligt het getal tussen 0 en 100, dan heeft de 
zorgorganisatie meer promoters dan criticasters en wordt er positief over de zorgorganisatie 
gesproken.  
De NPS voor Apotheek Flevowijk was 59,7. De score over 2018 was 50,9. De benchmark in deze zelfde 

periode was 32,9.  
 
De algemene beoordeling geeft de score weer op de vraag ‘Welk cijfer geeft u aan de apotheek?’  
Apotheek Flevowijk scoort gemiddeld een 8,64 in de onderzoeksperiode. Onze score in 2018 was 8,59. 
De benchmark in deze periode laat een score van 8,19 zien. 
 
In de feedback van de ondervraagde patiënten kwamen de volgende woorden 

vaak terug:  
 Vriendelijk 
 Behulpzaam 
 (Zeer) deskundig 

 Betrokken 
 Denken mee 

 Goede uitleg/goed advies 
 Prettig geholpen/vlot geholpen 

 
Wij zijn erg blij met deze uitkomsten en hopen dit niveau in 2020 te kunnen 
handhaven of verder te verbeteren. 
 
  

 Apotheek Flevowijk Percentiel Score landelijk 10% beste apotheken 

Periode 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Gemiddeld behaalde 

synchronisatie 
4,62 4,69 4,76 4,75 4,64 4,50 4,50 4,60 4,60 4,60 

Gemiddeld aantal 

te synchroniseren 
5,66 5,69 5,73 5,72 5,67 5,80 5,80 6,00 6,00 5,90 

Synchronisatiegraad 81,61 82,39 83,51 83,03 81,83 79,10 79,30  79,80 79,30 79,70 
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Klachten en fouten 
 

 
 
Figuur 2 Klachtenoverzicht 2018-2019 
 

Eind 2017 is gestart met het invoeren van klachten en fouten in Q-link. Het invoeren van klachten en 
fouten gaat via Q-link sneller en eenvoudiger, waardoor er door de medewerkers actief gemeld wordt.  
Het registreren van klachten (en fouten) is van belang om zo nodig onze werkwijze te kunnen 
aanpassen om daarmee herhaling te voorkomen. Mogelijk heeft dit er mede toe geleid dat er in 2019 
minder klachten zijn geregistreerd (51) dan in 2018 (86).  
We zien vooral een daling van het aantal klachten bij ‘Producten’ en in de categorie ‘Overig’. Wat de 
laatste categorie betreft hebben we ons ingezet om zoveel mogelijk klachten onder te brengen in een 

bestaande categorie. Voor wat betreft de klachten over diverse producten hebben we geprobeerd de 
betreffende producten zo veel mogelijk te vermijden, of betere instructies voor het gebruik ervan te 
geven. 
 

 
 
Figuur 3 Fouten 2018-2019 
 
Ook in het aantal geregistreerde fouten is een daling te zien. Werden er in 2018 nog 119 klachten 
gemeld, in 2019 waren dit er 85.  
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Het aantal onvolledige afleveringen is gestegen van 3 meldingen in 2018 naar 11 in 2019. Hieruit blijkt 
dat we extra moeten opletten dat, bij leveringsproblemen van een bepaald middel, uiteindelijk wel 

alles geleverd wordt.  
 

 
 
Figuur 4 Fouten door derden 2018-2019 
 
In Figuur 4 is een overzicht te zien van de fouten die door derden zijn gemaakt. Opvallend is de 

stijging in het aantal geregistreerde fouten in de Baxtermedicatie. Het controleren op mogelijke 
onjuistheden in baxterrollen is een tijdrovende klus. Met enige regelmaat wordt via deze controle een 
onvolkomenheid aan het licht gebracht.  
Na hierover in gesprek te zijn gegaan met de baxterleverancier blijkt, dat wij relatief vaak melding 
maken van onvolkomenheden in de baxterrollen. De leverancier overweegt nu een ander controle 

systeem te gaan gebruiken. We hopen dat hiermee het aantal fouten zal verminderen en onze 
controles overbodig worden.  

 
Complimenten 
 

 
 
Figuur 5 Complimenten 2018-2019 
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In 2019 is het aantal geregistreerde complimenten gelijk gebleven aan 2018. Voor ons is het duidelijk 
dat er sprake is van ‘onderregistratie’ van het aantal complimenten in de vorm van kaarten, bloemen, 

versnaperingen etc. Dit geldt zowel voor 2018 als 2019. Bijna wekelijks komen er via onze bezorgster 
versnaperingen en andere blijken van waardering binnen.  
In de categorie ‘overig’ valt ook de waardering voor ons kwaliteitsjaarverslag. Daarnaast zijn sommige 

complimenten seizoensgebonden, zoals het Sinterklaasgedicht in de vitrine en de kerstkaartenactie 
voor de ouderen. Het aantal complimenten overstijgt ruimschoots het aantal klachten. Een mooie 
score.  
 
Witboek 
Er wordt over een witboek gesproken in een situatie die meestal veroorzaakt is door een derde, 
waarbij (tijdrovend) ingrijpen door de apotheek noodzakelijk is om zo een opname of groot ongerief 

voor de patiënt te voorkomen. Ook komt het voor dat wij onnodig veel werk hebben verricht wanneer 
uiteindelijk blijkt dat iemand na een ziekenhuisopname niet naar huis, maar (al dan niet tijdelijk) naar 
een verzorgingshuis gaat. In 2018 zijn er 12 witboekregistraties geweest. In 2019 waren dit er 5. We 
zien dat de regionale inspanningen op het gebied van medicatie overdracht zijn vruchten lijken af te 
werpen. 
 

Kosten en doelmatigheid 
 
Servicegraad  
Het streven is een servicegraad van 99% te bereiken. Al een aantal jaren behalen we een servicegraad 

van rond de 98%. Door goed voorraadbeheer zijn wij in staat de patiënten minder afhankelijk van de 
servicegraad van de groothandel en de krapte op de markt te maken. De groothandel scoort rond de 
95%.  
Punt van zorg met betrekking tot de servicegraad is het tekort aan bepaalde geneesmiddelen. In 
onderstaande figuur is de stijging van het aantal tekorten over de afgelopen jaren goed te zien. 
Geneesmiddelen kunnen om verschillende redenen niet beschikbaar zijn, denk aan problemen met de 
productie, distributie, kwaliteit of economische redenen.  

Tijdelijke tekorten ontstaan vaak door productieproblemen of een toegenomen vraag. De fabrikanten 
houden, vanwege de kosten, de voorraad laag. Grondstoffen komen vaak uit Azië. Een vertraging in de 
productie of de distributie zorgt dan al snel voor beschikbaarheidsproblemen. 
Als geneesmiddelen definitief van de markt worden gehaald, is dit over het algemeen vanwege 
economische redenen. 
 
Ten opzichte van 2018 is het aantal tekorten in 2019 bijna verdubbeld, van 769 naar 1492 

geneesmiddelen. Een verontrustende ontwikkeling en een trend die zich voorlopig lijkt door te zetten. 
De indruk ontstaat dat, doordat Nederland een kleine afzetmarkt is en de marges klein zijn, er 
onvoldoende geleverd wordt (zie ook Figuur 10).  

Figuur 6 Aantal geneesmiddeltekorten 2004-2019 (KNMP Farmanco) 
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Divers

Middels het omzetten naar andere merken, of, zo nodig in overleg met de voorschrijver, naar een 
ander geneesmiddel met soortgelijke werking, proberen wij de ongemakken voor onze patiënten zo 

klein mogelijk te houden. Elke omzetting heeft echter altijd het risico dat de ontvanger niet goed 
begrepen heeft wat de bedoeling is of hier onzeker door wordt. Dit heeft effect op de therapietrouw.  
 

Substitutie 
Overheid, politiek, verzekeraars, maar zeker ook de apothekers, trachten de kosten van de 
geneesmiddelenvoorziening te beheersen en daarmee de zorg voor iedereen toegankelijk en 
betaalbaar te houden.  
De markt lijkt steeds dynamischer en complexer te worden. Apotheek Flevowijk is al meer dan 30 jaar 
actief bezig met het substitueren van merkgeneesmiddelen door goedkopere generieke middelen.  
Substitutie van merkgeneesmiddelen naar merkloze of parallel geïmporteerde geneesmiddelen kan 

daarbij ook helpen.  
 
Veel belangrijker lijken de kosten van de nieuwe biologische geneesmiddelen (biologicals) te worden. 
Deze middelen worden echter in of door de ziekenhuizen afgeleverd en vallen buiten het 
geneesmiddelpakket van de openbare apotheek. 
 

Tabel 5 Verdeling naar productgroep  

 

 Apotheek Flevowijk - Voorschriften % 

Jaar 20.. ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 

Spécialité 41,7 36,7 36,5 34,7 32,5 24,9 21,9 20,2 18,1 18,1 17,5 16,6 15,5 16,6 15.5 

Substitutie  
parallel 

1,6 1,7 1,1 0,8 0,8 4,5 5,4 5,0 4,2 2,5 2,1 2,2 2,2 2,1 1.8 

Substitutie 
generiek 

52,4 57,5 57,3 60,6 63,6 68,4 71,1 73,4 75,9 77,0 78,0 79,0 80,4 79,5 81 

Eigen 
bereiding 

2,2 2,3 2,5 2,0 1,8 1,3 0,8 0,8 1,0 2,1 2,3 2,0 1,8 1,7 1.7 

Divers 2,0 1,8 2,7 1,8 1,3 0,9 0,8 0,7 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 

 
In de bovenstaande tabel is te zien dat wij in 2019 weer meer generieke middelen hebben geleverd 
dan in 2018. Het is het hoogste percentage sinds het begin van de registratie (2005). 

Behalve het volgen van de ontwikkeling van de substitutie (aantal voorschriften), is het ook interessant 

vast te stellen op welke wijze de kosten zich presenteren.  
 
Hoewel de spécialités in slechts 15,5% (2019) van de voorschriften worden afgeleverd, beslaan de 
kosten van deze groep ruim 53% (2019) van het totaal (zie onderstaande figuren). Er bestaat dus een 
enorm verschil in prijsstelling tussen spécialités en merkloze geneesmiddelen.  
 

We zien een toename in de kosten voor eigen bereidingen, hetgeen een direct gevolg is van het feit 
dat we deze bereidingen met ingang van december 2018 hebben moeten uitbesteden aan een 
grootbereider.  

 
 

Figuur 7 Gebruik geneesmiddelen naar                           Figuur 8 Kosten geneesmiddelen naar  

  productgroep   productgroep  
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De meeste voorschriften van geneesmiddelen hebben betrekking op de groep patiënten van 70 jaar en 
ouder, zie figuur 9. Openbare apotheken verstrekken aan personen van 70 jaar en ouder bijna 6 keer 

zo vaak een geneesmiddel als gemiddeld. 
 

 
Figuur 9 Geneesmiddelengebruik p.p. naar leeftijd in 2018 (Bron: SFK) 
 
In onderstaande tabel kunt u zien dat in 2019 de kosten per verzekerde gestegen zijn. Toch zijn in 
Apotheek Flevowijk de kosten per verzekerde aanzienlijk lager dan landelijk gezien. Ook de totale 

kosten per voorschrift zijn lager. Goede afspraken met de huisartsen liggen hieraan ten grondslag. 

 
Tabel 6 Opbouw geneesmiddelkosten (bron SFK, mei 2020) 
 

 Apotheek Flevowijk Nederland 

Jaar 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kosten per 
verzekerde in € 

140,05 128,53 138,27 161.75 161,24 165,66 

Aantal voorschr. 
65+ in % 

62,1 63,2 63,6 59,8 59,4 58,8 

Totale kosten per 

voorschrift in € 
9,90 9,02 9,29 11,41 11,41 12,02 

 

Bijna alle verzekeraars hanteren een beleid waarbij de verzekeraar aanwijst welke labels vergoed 

worden (preferentiebeleid). Voor de patiënten (en ook voor de apothekers) betekent dit soms een 
frequente wijziging van een label. Het gevolg kan zijn dat patiënten minder vertrouwen krijgen in hun 
geneesmiddelen. De labels die de verzekeraars aanwijzen zijn niet altijd in voldoende hoeveelheid 
beschikbaar op de markt.  
 

Het contract dat in 2017 met Zilveren Kruis is gesloten (IDEA contract) geeft de apotheker de 
mogelijkheid zelf keuzes te maken (IDEA staat voor Integraal Doelmatigheidscontract Excellente 
Apothekers, zie www.achmeazorg.nl). We weten nu (2018) dat dit contract tot minder labelwijzigingen 
voor de patiënt leidt, dan wanneer we een preferentiebeleid zouden hanteren. Helaas krijgen ook deze 

http://www.achmeazorg.nl/
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patiënten steeds vaker te maken met label wisselingen in verband met een krappere markt en tekorten 
die een domino effect veroorzaken. 

 
In onderstaande figuur is te zien dat veel maatregelen in de Nederlandse gezondheidszorg geleid 
hebben tot een enorme prijsreductie. De vraag die rijst, betreft het feit of de Nederlandse markt nog 

interessant is voor leveranciers van geneesmiddelen. De prijzen in Nederland dalen, waardoor 
Nederland als afzetmarkt voor de fabrikanten minder interessant is. De beroepsgroep zoekt naar 
oplossingen die alleen werken als ook de verzekeraars deze oplossing omarmen. 
Via Farmanco (http://farmanco.knmp.nl) en www.pharme.nl kan de apotheker proberen voor patiënten 
alternatieven te vinden. Dit probleem speelt in heel Europa. Farmanco is uniek in Europa en dient als 
‘best practice’. 
 

 
 
Figuur 10 SFK-prijsindex receptgeneesmiddelen 2012-2019 (Bron: SFK) 
 
Ten slotte speelt het aspect van bio-equivalentie en de onderlinge uitwisselbaarheid. Niet alle 
geneesmiddelen kunnen vervangen worden door een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame  
stof. De wijze waarop de werkzame stof wordt vrijgegeven is namelijk ook van belang. Het speelt 

vooral een rol bij geneesmiddelen tegen epilepsie (Carbamazepine) en Astma/COPD  (inhalatie 
devices). De KNMP heeft hiervoor beleid gemaakt (Dossier Substitutie Beleid). Niet alle 
geneesmiddelen komen daarom voor vervanging in aanmerking. Helaas zijn we vanaf 2018, door 
tekorten, genoodzaakt geweest toch te wisselen van merk. 
 
Er bestaat discussie over de wijze waarop biologische 
geneesmiddelen (biologicals, zoals bijvoorbeeld insulines) 

kunnen worden vervangen. Hier is veel geld mee gemoeid, 
vandaar ook de belangstelling van politiek en verzekeraars. Dit 
is een ingewikkelde markt, zie Figuur 11.  
 

We zien nu een enkele verzekeraar die van een bepaalde 
insuline nu een generiek product als preferent aanwijst. 
Betrokken zorgverleners zijn druk met het maken van 

afspraken en richtlijnen om eventuele omzettingen op een 
veilige manier mogelijk te maken. 
  

  Figuur 11 Marktwerking in de zorg 

  

http://farmanco.knmp.nl/
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Processen 
 

De activiteiten van apothekers en assistenten 
 
Apothekers en apothekersassistenten zorgen er samen voor dat de juiste medicatie 
én informatie verstrekt wordt aan de patiënt. Dit proces is goed terug te zien in de 
receptgang.  
 
Recepten, of medicatielijsten, kunnen op verschillende manieren binnenkomen. Anno 2019 worden de 
meeste recepten digitaal aangeleverd via een beveiligde e-mail verbinding tussen huisarts en 

apotheek. Verder komen met name de herhaalrecepten binnen via MijnGezondheid.net, de MedGemak 
app of (beveiligde) e-mail. Ook kan herhaalmedicatie, m.b.v. het herhaalnummer dat op het etiket van 
het geneesmiddel staat, aangevraagd worden via onze website (www.flevowijk.nl). Een aanvraag via 
fax of aan de balie is ook nog steeds mogelijk, hoewel dit steeds minder vaak voorkomt. 
 
Herhaalrecepten 

In het geval de huisarts met vakantie of onverwacht afwezig is, worden de meeste herhaalverzoeken in 
de apotheek afgehandeld. Hierover zijn contractuele afspraken gemaakt met de huisartsen. De 

patiënten krijgen dan hun (chronische) medicatie mee. Achteraf worden deze recepten door de 
huisartsen alsnog ‘goedgekeurd’.  
Herhaalrecepten kunnen ook via MijnGezondheid.net (MGn), de MedGemak app of onze website 
worden aangevraagd. Wanneer een herhaalrecept door de arts moet worden getekend, wordt dit door 
de apotheker en de (huis)arts geregeld. Het kan voorkomen dat de arts eerst met de patiënt wil 

overleggen. 
 
Het gebruik van de MedGemak app neemt steeds verder toe. In deze (beveiligde) app kan de patiënt 
een overzicht vinden van de gebruikte medicatie. Op eenvoudige wijze kan een herhaling van deze 
geneesmiddelen (digitaal) worden aangevraagd. Tevens is in de app van de gebruikte medicatie een 
informatiefolder beschikbaar. Ook bestaat er de mogelijkheid een ‘inneemwekker’ in te stellen. 
 

Afgelopen jaar werd de MedGemak app door 639 patiënten gebruikt. Dit is een verdubbeling t.o.v. 
vorig jaar. In 2018 werd er op deze manier 444 keer medicatie besteld. In 2019 was dit 1280 keer, 
bijna 3 keer zoveel. Het totale aantal digitale aanvragen ligt nog hoger, want in deze cijfers zijn de 
aanvragen via onze eigen website (met behulp van het herhaalnummer) niet meegeteld. Eén aanvraag 
kan meerdere receptregels bevatten. 

 

Tabel 7 Aantal aanvragen via MGn en MedGemak app 
  

 Aantal (unieke) patiënten Aantal digitale bestellingen 
medicatie 

2014 35 10 

2015 60 140 

2016 120 135 

2017 190 325 

2018 319 444 

2019 639 1280 

 
De gang van het (herhaal)recept 

Bij binnenkomst van een nieuw recept wordt beoordeeld of de bedoeling van het recept 
duidelijk is. Vervolgens wordt het recept of de medicatielijst in het Apotheek Informatie 
Systeem (AIS) ingevoerd en wordt gecontroleerd of de nieuwe medicatie past bij de 
huidige medicatie, maar ook of het past bij de eventuele ziektebeelden, overgevoeligheden 

en klachten. Hierbij worden (indien bekend) diverse laboratoriumwaarden gecheckt. 
Tijdens dit proces wordt regelmatig met de patiënt overlegd, zodat eventuele 

onduidelijkheden direct kunnen worden afgehandeld. Aan het einde van deze fase worden 
de etiketten en eventuele andere documenten geprint. Bij de verwerking van een 
(herhaal)recept of medicatielijst zijn altijd minstens twee personen betrokken. 
 
Daarna worden de geneesmiddelen in de voorraad opgezocht, de juiste hoeveelheid wordt geteld en de 
etiketten worden geplakt. Als alle geneesmiddelen van etiketten zijn voorzien worden de bijbehorende 
documenten erbij gezocht. Deze informatie blijft bij het recept. Een andere assistente controleert, 

m.b.v. een barcode scan, de keuze van de juiste middelen, de juistheid van de etiketten en de 

http://www.flevowijk.nl/
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aanwezigheid van de verschillende documenten. Zo nodig wordt nog een folder of andere (extra) 
informatie toegevoegd. Wanneer de patiënt wacht, wordt de medicatie direct ter hand gesteld. In 2016 

hebben we een track&trace systeem in gebruik genomen voor genees- en/of hulpmiddelen die op een 
later tijdstip worden opgehaald. Dit systeem bevalt goed. 
 

Wanneer de patiënt de geneesmiddelen aan de balie in ontvangst neemt wordt zo nodig informatie 
verstrekt. Wanneer iemand één of meer middelen al erg lang gebruikt en er is niets veranderd, kan dit 
(zeer) beknopt. Het kan ook zijn dat iemand meerdere geneesmiddelen gebruikt en de conditie/ 
gezondheid niet geheel stabiel is. In dat geval wordt met de patiënt overlegd en, al naar gelang de 
individuele situatie, de nodige informatie verstrekt. Wanneer iemand voor de eerste keer een 
geneesmiddel ontvangt (de eerste terhandstelling) wordt een aantal aspecten extra uitgelegd. 
Bij de patiënt is dit proces lang niet altijd bekend. We hebben daarom een nieuwsbrief gemaakt, 

waarin we dit in het kort proberen te laten zien. Zo hopen we de patiënten wat meer inzicht te geven 
in onze werkwijze. 
 

 
 
Eerste terhandstelling van een nieuw geneesmiddel  
Sinds jaar en dag geven wij de patiënt, die voor de eerste keer een (voor hen) nieuw geneesmiddel 
ontvangt, extra informatie.  
Tijdens een BNG (begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel) wordt verteld: 

 Waarom dit geneesmiddel voorgeschreven wordt 
 Hoe snel effect verwacht mag worden 

 Welke bijwerkingen er kunnen zijn 
 Of het invloed heeft op de rijvaardigheid of sufheid kan veroorzaken 
 Hoe het geneesmiddel gebruikt moet worden (hoeveel, wanneer) 
 Wat de patiënt moet laten (bv. alcoholgebruik, in de zon zitten). 

 
Ook wordt altijd extra schriftelijke informatie meegegeven en, zo mogelijk, specifiek voor de 

betreffende patiënt samengesteld. Voor een aantal veel voorkomende ziektebeelden (diabetes, 
reumatische aandoeningen, hoge bloeddruk etc.) kan ook via een computerscherm een PowerPoint 
presentatie worden getoond, of wordt er, indien van toepassing, een inhalatie instructie gegeven. De 
patiënt krijgt dan ook een hand-out mee, om het thuis nog eens na te kijken. Afhankelijk van de 
voorkeur van de patiënt en de beschikbaarheid, kan dit consult plaatsvinden in de spreekkamer of aan 
de (zit)balie. Het BNG mag niet achterwege gelaten worden en valt dan ook onder de verzekerde zorg. 
Het tarief voor dit consult wordt door verschillende verzekeraars op verschillende wijze betaald. Er is 

tussen KNMP, NZa en verzekeraars overleg om hiervoor een meer transparanter systeem te maken. 
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AZC 
Sinds 1 april 2014 komen de bewoners van het Asielzoekerscentrum (AZC) van Dronten naar Apotheek 

Flevowijk voor hun medicatie en bijbehorende farmaceutische patiëntenzorg. 
De bewoners van dit centrum zitten dikwijls nog in een procedure om officieel tot Nederland te worden 
toegelaten en hebben in deze fase weinig rechten en zijn ook niet verzekerd via de normale 

Nederlandse zorgverzekeraars. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt o.a. voor opvang 
en begeleiding van asielzoekers en regelt de gang van zaken met betrekking tot de gezondheidszorg.  
 
Wij hebben regelmatig te maken met zgn. importziekten (malaria, scabies, HIV, etc.). Voor deze 
ziekten zijn in Nederland soms geen goede geneesmiddelen (meer) in de handel. Deze middelen 
moeten via specifieke kanalen worden betrokken, om deze patiënten goed te kunnen behandelen.  
 

De communicatie met deze bewoners is niet altijd even 
gemakkelijk. Wanneer de patiënt geen Engels spreekt worden wij 
soms geholpen door medebewoners die (een beetje) Engels 
spreken. Verder maken we gebruik van pictogrammen, bijsluiters in 
andere talen, Google Translate, en een tolkentelefoon 
(georganiseerd door het COA).  

Bijna alle AZC bewoners beschikken momenteel over een mobiele 

telefoon en vaak ook over een email-adres. Dit vergemakkelijkt het 
contact zoeken aanzienlijk. 
 
Het grote verloop onder de bewoners van het AZC vraagt van ons een zorgvuldig beheer van de 
patiëntendossiers. Daarbij speelt mee, dat men soms zijn eigen geboortedatum slechts bij benadering 
kent en veel bewoners (nog) geen BSN hebben. Wij zijn ons hiervan bewust en houden er rekening 

mee. In 2019 waren 932 asielzoekers bij ons ingeschreven. Dit is 8,5% van onze verzekerden.  
 

Patiëntveiligheid  
 

Patiëntveiligheid screening 
In Nederland beschikken de apothekers over databestanden waarin vrijwel de gehele medicatiehistorie 
van de patiënt is opgeslagen. Het begin van de opbouw van deze bestanden dateert al uit de eerste 
helft van de tachtiger jaren. Medicatiebewaking en het selecteren van patiënten in risicogroepen in 
deze bestanden heeft een hoge vlucht genomen en voegt zeer veel toe aan de patiëntveiligheid. In 
Kampen en Zwolle hebben apothekers en huisartsen deze databestanden samengevoegd. 
 

Medicatiebewaking en Clinical Medication Review (CMR = klinische medicatiebeoordeling) 
Bij elk recept, dat we in de apotheek afhandelen, wordt volledige medicatiebewaking toegepast. Dit wil 
zeggen dat beoordeeld wordt of de bedoeling van het recept wordt begrepen, of de nieuwe medicatie 
goed past bij de huidige medicatie, of de nieuwe medicatie past bij de aandoeningen, ziektes of 
overgevoeligheden van de patiënt, of de nieuwste richtlijnen worden gevolgd en of zaken als dosering, 

sterkte en lengte van de kuur goed zijn gekozen.  

 
Dit vindt ook plaats in samenhang met wat andere artsen hebben 
voorgeschreven. De beoordeling kan jaren teruggaan. Toch kan het 
gebeuren dat de medicatie niet meer klopt. Patiënten ouder dan 65 jaar die 
meer dan 5 geneesmiddelen gebruiken (polyfarmacie) lopen de grootste 
risico’s.  
De medicatiebeoordeling, die samen met de patiënt en de arts wordt 

uitgevoerd, levert vaak veel informatie op over de achterliggende situaties, 
zoals ziektebeeld (vaak complex), ondersteuning door de (mantel)zorg etc.  

In Apotheek Flevowijk wordt medicatiebewaking consequent en zorgvuldig uitgevoerd. Patiëntveiligheid 
screenings worden elke maand uitgevoerd. Assistentes en apothekers hebben een goede professionele 

attitude. In 2019 hebben we 21 patiënten kunnen selecteren voor een CMR. 
 
Medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s) 

Er is vastgesteld dat medicatiebewaking verder moet strekken dan de beoordeling van een enkel 
toegevoegd geneesmiddel en dat meer de totale medicatie van een patiënt moet worden beoordeeld. 
Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van medisch farmaceutische beslisregels. Er zijn 19 MFB’s 
door de KNMP en het veld gedefinieerd (2019), die nu zover ontwikkeld zijn dat ze kunnen worden 
toegepast.  
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In Apotheek Flevowijk worden deze MFB’s ook toegepast; soms tijdens de verwerking van een recept, 
soms tijdens de patiëntveiligheid screening en/of tijdens een klinische medicatiebeoordeling. Via de 

SFK kunnen we de situatie van de MFB’s meten. Zie Tabel 2, pag.6.  
 
Chronische medicatieservice (CMS) 

Zoals hierboven beschreven staat, is het belangrijk dat patiënten worden geholpen hun genees- 
middelen zo goed mogelijk te gebruiken. Het is gebleken dat vooral chronische patiënten die langdurig 
een combinatie van geneesmiddelen moeten innemen, wel enige ondersteuning kunnen gebruiken. 
 
Het aantal CMS-patiënten in onze apotheek is redelijk stabiel. In 2019 hebben wij ca. 1480 patiënten 
in dit systeem geïncludeerd. In eerste instantie proberen we de medicatie van deze patiënten te 
synchroniseren. Dit wil zeggen dat aantallen zó op het gebruik worden afgestemd, dat aan het einde 

van de periode alle geneesmiddelen aan een herhaling toe zijn. Samen met de patiënt wordt gekeken 
of er nog wijzigingen in het gebruik zijn geweest en of er aanpassingen nodig zijn. Het kan zijn dat op 
eigen initiatief (tijdelijk) is afgeweken van het geadviseerde gebruik, bijvoorbeeld het gebruik van 
vocht afdrijvende geneesmiddelen bij warm weer. We bespreken of de afwijkingen van het 
geadviseerde gebruik verstandig zijn (geweest) of niet.  
 

Bij CMS-patiënten werken we met medicatielijsten. Deze lijsten dienen, net als recepten, door de arts 

te worden ondertekend. Wij verstrekken deze herhaalservice aan een groot deel van onze chronische 
patiënten. Veel patiënten (1070) beheren de lijsten zelf, dat wil zeggen dat zij aan het einde van een 
periode zelf de lijst, aan de (huis)arts of aan ons, aanbieden voor ondertekening. Wanneer de lijsten 
bij óns worden gebracht verzorgen wij de verdere afhandeling met de arts(en). Dit laatste heeft onze 
voorkeur, omdat voor ons dan duidelijk is wat er aangepast is en of aantallen nog moeten worden 
bijgesteld. Tevens kunnen wij afspreken wanneer de medicatie afgehaald kan worden.  

 
Een aantal patiënten geeft er de voorkeur aan de herhaling helemaal door ons te laten verzorgen. Voor 
410 patiënten handelen wij de herhaling af. Wij bellen met de patiënt en vragen of de medicatie bevalt 
en of de medicatie aan herhaling toe is. Ook worden eventuele vragen door ons beantwoord. Een 
aantal patiënten heeft duidelijk behoefte aan wat meer uitleg. Wij stellen daarna zo nodig de 
medicatielijsten bij en sturen deze vervolgens naar de artsen voor ondertekening, zoals hierboven 
beschreven staat.  

De verdeling van de patiënten over beide groepen (1070 en 410) is redelijk stabiel. In eerste instantie 
proberen we de CMS voor 3 maanden te laten gelden. Als patiënten erg veel gebruiken of als medicatie 
voor 3 maanden te ingewikkeld of erg duur wordt, verstrekken we de medicatie voor 1 maand. 
 

Soms krijgen patiënten behoefte aan weekmedicatie. Wij verstrekken de medicatie dan bij voorkeur in 
een medicatierol (Baxter), maar ook het gebruik van een Pharmatray (blister met 4 x 7 cupjes) of 

Medi-7 is mogelijk. Het aantal patiënten dat weekmedicatie gebruikt is door de jaren sterk toegenomen 
naar ruim 320. We zien een toename die onder andere veroorzaakt wordt door het langer thuis blijven 
wonen van patiënten.  
 

 
 
 

 
 
 
 

Medicatierol Pharmatray Medi-7 
 
Opname in of bezoek aan het ziekenhuis  
Bij elke patiënt die ons bezoekt vanwege een bezoek aan of opname in het ziekenhuis wordt een 
protocol uitgevoerd, waarin een Actueel Medicatie Overzicht (AMO) wordt vastgesteld op basis van het 

apotheek medicatiedossier en informatie van de patiënt. Het AMO wordt in tweevoud aan de 
patiënt meegegeven om bij opname of bezoek te kunnen (laten) gebruiken. De apothekers 
van de Coöperatieve Apothekers Vereniging Regio Zwolle (CAVRZ, pag. 22) en de Isala 
Klinieken hebben daarover afspraken vastgelegd. 

 
Actueel Medicatie Overzicht (AMO) 
Gemiddeld worden er in verband met een bezoek aan een arts, 50 AMO’s per maand 
verstrekt. De doorlooptijd is in de afgelopen jaren afgenomen in verband met de toegenomen 
ervaring van de medewerkers. Bovendien zijn de dossiers steeds verder aangevuld en op 
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orde, wat scheelt in zoektijd bij een vervolgbezoek. Er staat ca. 5 minuten voor het maken en 
afleveren van een AMO. 

Bij een vervolgcontact in de apotheek vragen we of er iets is veranderd in de medicatie. Dit proces 
blijft extra alertheid vragen. 
 

Opname in de eerste lijn 
Bij opname in de eerste lijn, of bij ontslag uit het ziekenhuis, ontvangt de apotheek (digitaal) een AMO 
van het ziekenhuis. Ontslagmedicatie, meestal een combinatie van (ontslag)recepten en een overzicht 
van de totale medicatie, kan afkomstig zijn van de afdeling van het ziekenhuis of het ASP (Apotheek 
Service Punt). De ontslagmedicatie van de afdeling Cardiologie en Interne Geneeskunde uit het Isala 
gaat sinds 2017 ook via het ASP. Juist bij deze recepten waren altijd erg veel vragen. 
In de apotheek wordt de ontslagmedicatie vergeleken met de al bekende gegevens. Het komt 

regelmatig voor dat er twijfel is omtrent het al dan niet stoppen van (oude) medicatie. Zo nodig wordt 
er contact opgenomen met de specialist of andere zorgverleners. De duur voor het verwerken en 
afhandelen van ontslagmedicatie kan variëren van 10-90 minuten, met een gemiddelde duur van 30 
minuten. Door een verbeterde overdracht van beide kanten is deze behandeltijd van ontslagmedicatie 
de laatste 2 jaar aanzienlijk korter geworden.  
 

In 2019 hebben we 112 (ontslag)consulten geregistreerd. De meeste ontslaggesprekken worden 

tegenwoordig in de Isala apotheek gevoerd, hetgeen de daling in het aantal recepten sinds 2013 
verklaart. Ook hierover hebben de apothekers van CAVRZ en de Isala Klinieken afspraken gemaakt. De 
stijging in 2017 heeft te maken met het feit dat patiënten bewust kiezen voor hun eigen apotheek, óf 
omdat het patiënten betreft die weekmedicatie hebben. Deze patiënten worden (m.u.v. het weekend) 
altijd naar hun eigen apotheek doorgestuurd. Dit beeld zagen we in 2018 niet terug, maar in 2019 
weer wel.  

 
Tabel 8 Aantal (ontslag)consulten in Apotheek Flevowijk, 2012-2019 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

180 136 91 90 57 97 86 112 

 
Intensieve zorg  
Een aantal assistentes begeleidt samen met een apotheker patiënten, die (misschien tijdelijk) extra 
aandacht nodig hebben. We noemen dat intensieve zorg. Patiënten hoeven dan niet keer op keer uit te 
leggen wat er speelt. Vooral mantelzorgers ervaren dit als erg prettig. Assistentes en apothekers zijn 

alert op een mogelijke behoefte aan intensieve zorg. Waar nodig, wordt deze vorm van extra 

begeleiding aan de patiënt of mantelzorger aangeboden. Patiënten en/of mantelzorgers kunnen ook 
zelf naar deze extra zorg vragen. Het gaat vaak over specifieke geneesmiddelen die extra begeleiding 
nodig hebben bij het innemen. Het kan ook om hulpmiddelen gaan die het ziek zijn wat kunnen 
verlichten (palliatieve zorg). 
 
Nierfunctie 

Patiënten (van 70 jaar en ouder) die geneesmiddelen gebruiken die invloed hebben op de nieren, 
kunnen veilig worden behandeld als de waarde van de nierfunctie bekend is. Zo worden bijvoorbeeld 
diabetes patiënten en patiënten met een contra-indicatie jicht gecontroleerd. Voor deze patiënten 
wordt de nierfunctiewaarde opgezocht. Indien blijkt dat de waarde ouder is dan 1 jaar en de patiënt 
nier-beïnvloedende medicatie gebruikt, wordt een aanvraag naar de huisarts gestuurd om een nieuwe 
waarde te laten bepalen. De samenwerking met de huisarts is hiervoor cruciaal. Voor patiënten zonder 

medicatie wordt geen waarde opgevraagd. 
Daarnaast worden waarden van de nierfunctie verkregen via het klinisch chemisch laboratorium. De 
CAVRZ (pag. 22) heeft zich ingezet voor de communicatie met de deelnemende apotheken. Samen 
hebben zij ervoor gezorgd dat de waarden van de nierfunctie elektronisch naar ons doorgestuurd 
worden. Sinds december 2019 worden de lab uitslagen van de Isala Klinieken automatisch ingelezen in 

Pharmacom.  
 

Ook bij ontslag uit het ziekenhuis wordt de nierfunctiewaarde opgezocht. Deze waarde wordt samen 
met de natrium– en kaliumwaarden in het dossier van de patiënt opgeslagen. Indien de 
nierfunctiewaarde ongeveer 50% verminderd is, wordt een label ‘nierfunctie’ aangebracht.  
Bij een label ‘nierfunctie’ wordt extra medicatiebewaking uitgevoerd om na te gaan of de medicatie bij 
de nierfunctie past. Indien dit niet past, wordt vaak in overleg met de (huis)arts een wijziging in 
dosering of geneesmiddel voorgesteld en uiteindelijk doorgevoerd. 
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Op dit moment zijn er ongeveer 670 patiënten die extra controle behoeven omdat de nierfunctie erg 
laag is (<50%). Daarnaast zijn er patiënten, voor wie de nierfunctie van belang is omdat ze specifieke 

geneesmiddelen gebruiken, of omdat ze 70 jaar of ouder zijn. 
Er zijn ongeveer 2200 patiënten met een geregistreerde nierfunctie (Apotheek Flevowijk heeft 1458 
patiënten van 70 jaar en ouder). Van sommige patiënten hebben we meerdere waarden van de 

nierfunctie, zodat we zo nodig ook het verloop van de waarden kunnen zien. In totaal betreft het 3328 
ingevoerde nierfunctiewaarden. 
Ook andere laboratoriumwaarden worden in de gaten gehouden. Van 2250 patiënten is de 
natriumwaarde bekend en van 2269 de kaliumwaarde.  
 

Patiëntgeoriënteerde activiteiten 
 
Raadpleging patiënten panel  
Tijdens het overleg met leden van het patiënten panel zijn de resultaten van het 
patiënttevredenheidsonderzoek besproken. We scoren overal boven gemiddeld en dat is iets waar we 
erg blij mee zijn. 

 
Ook de verdergaande digitalisering is aan de orde geweest. Er is gewezen op het gebruik van onze 
website www.flevowijk.nl, www.mijngezondheid.net of de MedGemak app voor het herhalen van 

medicatie. Daarnaast is meer informatie over geneesmiddelen of het gebruik daarvan te vinden op 
www.apotheek.nl en www.kijksluiter.nl. Op kijksluiter.nl zijn bovendien video’s in verschillende talen te 
vinden, wat erg handig kan zijn voor onze patiënten van het AZC. 

 
Gevraagd werd naar de tekorten op geneesmiddelgebied. Uitgelegd werd dat er bij een 
geneesmiddeltekort een plan wordt opgesteld hoe te handelen, bv. hoe lang is het niet leverbaar, zijn 
er alternatieven en zo ja, waar zijn deze te verkrijgen etc. De tekorten ontstaan mede doordat 
zorgverzekeraars aan het eind van het jaar hun preferentiebeleid aanpassen en een label/fabrikant 
kiezen waar zij de geneesmiddelen van gaan vergoeden. Dit vraagt van de betrokken fabrikanten 
aanpassing van productie en levering en het kost tijd voordat dat weer op orde is. 

 
Hoewel de openingstijden door de patiënten als zeer ruim worden ervaren, wordt er toch nagedacht 
over een kluisjessysteem voor het afhalen van medicatie na sluitingstijd. Het idee staat nog in de 
kinderschoenen maar gekeken wordt wat de mogelijkheden zijn en welke patiënten/geneesmiddelen 
hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Het idee werd positief ontvangen.  
 
Opgemerkt werd dat het voor wachters nog steeds niet goed duidelijk is wat we achter de schermen 

allemaal doen. Wij hebben in 2018 geprobeerd hier met een open dag meer duidelijkheid over te 
verschaffen. Ook proberen we dit via nieuwsbrieven en op Facebook te belichten. Dit punt houdt onze 
aandacht.  
 
Wij stellen de terugkoppeling vanuit ons patiënten panel erg op prijs. 
 

Valrisico’s 
Eind september 2019 is de Nationale Valpreventieweek gehouden. Apotheek Flevowijk heeft in deze 
week meer de aandacht gevestigd op de valrisico’s door het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. We 
zijn ons als apotheekteam ook meer bewust geworden van het feit dat er veel spoedopnames zijn door 
ongevallen, die in en om het huis plaatsvinden, en mogelijk (mede) veroorzaakt zijn/worden door 
medicatiegebruik. In 2020 willen we meer aandacht vestigen op valpreventie.  
 

Consultvoering 
In het 1e half jaar van 2018 zijn 3 medewerkers van Apotheek Flevowijk aanwezig geweest bij de 
intervisie bijeenkomsten Richtlijn Consultvoering van de KNMP. In het najaar van 2019 heeft ook een 
apotheker een cursus gevolgd over dit onderwerp.  

Belangrijkste speerpunt van de nieuwe richtlijn is dat er beter naar (de verwachting van) de patiënt 
wordt geluisterd en een gesprek mét de patiënt wordt gevoerd i.p.v. de éénrichting 
informatieverstrekking van apotheek naar patiënt, zoals nu vaak gebeurt. In 2019 hebben wij ons deze 

manier van het voeren van een gesprek aan de balie nog onvoldoende eigen gemaakt.  
 
Een farmaceutisch consult is een gesprek tussen de patiënt en een medewerker van de apotheek, 
waarin de zorgvraag van de patiënt wordt besproken. Het gesprek vindt plaats op basis van wederzijds 
vertrouwen en resulteert altijd in een gezamenlijk besluit. Dit besluit mondt veelal uit in een 
farmacotherapeutische behandeling volgens een behandelplan. 

http://www.flevowijk.nl/
http://www.mijngezondheid.net/
http://www.apotheek.nl/
http://www.kijksluiter.nl/
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Het consult gaat met name om het inwinnen van (zoveel mogelijk) informatie en het geven van uitleg 
en advies.  

 
Afhaalcode 
Patiënten kunnen voor het ophalen van hun medicatie ook gebruik maken van een snelbalie. Als het e-

mail adres bij ons bekend is krijgt men een (afhaal)code toegestuurd die ingevoerd kan worden op het 
ticketapparaat. De medewerker die aan de balie staat kan zien waar de medicatie klaar ligt, waardoor 
de patiënt extra snel geholpen kan worden.  
 
We zien het aantal patiënten dat van deze mogelijkheid gebruik maakt 
steeds verder toenemen. In 2019 heeft het gebruik van de code een 
enorme vlucht genomen. Eind 2019 maakte ca. 24% van de patiënten 

gebruik van de code voor het afhalen van de medicatie. Aan het begin 
van dat jaar was dat nog ca. 15%. Door het gebruik van de code wordt 
ook een kortere wachttijd bewerkstelligd. Ruim 81% van de patiënten 
die gebruik maakten van een afhaalcode zijn binnen 2 minuten 
geholpen. Daarmee is onze doelstelling van 80% behaald. Van de patiënten met een recept is 91,5% 
binnen 6 minuten geholpen. Eveneens een mooi resultaat.  

 

Ook in 2020 willen we het afhalen met een code stimuleren, door actief te vragen naar e-mail 
adressen, om zo de efficiëntie te vergroten en de wachttijd zo kort mogelijk te houden.   
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Organisatie 
 

Samenwerking  
 
Apothekers Combinatie IJsselmond (Kampen en IJsselmuiden) 
De apothekers van Apotheek Flevowijk werken op een aantal gebieden 
samen met de overige apothekers van Kampen en IJsselmuiden (ACY). 
Te denken valt aan het gezamenlijke artsenoverleg (FTO), het maken 
van lokale afspraken bij het gebruik van het regionale Apotheek Informatie Systeem (AIS van 
Pharmacom) en een gezamenlijke dienstregeling met apotheken in de regio (zie ook CAVRZ). Ook 

worden professionele afspraken gemaakt, bv. betreffende de samenwerking met Isala Klinieken en de 
Isala Apotheek. Ten aanzien van de patiëntenzorg bestaat een grote mate van collegialiteit.  
 
Coöperatieve Apothekers Vereniging Regio Zwolle (CAVRZ) 

De Coöperatieve Apothekers Vereniging Regio Zwolle is een 
samenwerkingsverband tussen apothekers in de regio Zwolle. De ruim 30 

aangesloten apothekers voeren hun praktijk in een straal van ca. 30 kilometer 
rondom de Isala Klinieken in Zwolle. 

 
De CAVRZ streeft naar effectieve en veilige farmaceutische patiëntenzorg in de 
regio. Voor de patiënt is het hierbij van belang dat er een naadloze overgang is 
tussen de farmaceutische patiëntenzorg en andere zorgverleners en 
zorginstellingen. 

 
De poliklinische apotheek in de Isala Klinieken in Zwolle is in november 2011 
opgericht vanuit het samenwerkingsverband tussen de Isala Klinieken en de 

CAVRZ. Patiënten kunnen, bij het verlaten van het ziekenhuis, de voorgeschreven medicatie in de 
poliklinische apotheek ophalen. Maar patiënten kunnen er uiteraard ook voor kiezen deze medicatie op 
te halen bij de eigen apotheek, of deze door hen thuis te laten bezorgen. De openingstijden van de 
poliklinische apotheek zijn vergelijkbaar met die van een reguliere apotheek in de regio. Buiten deze 

openingstijden fungeert de poliklinische apotheek als dienstapotheek. 
 
Bijna alle apotheken die aangesloten zijn bij CAVRZ maken gebruik van het AIS van Pharmacom. In de 
zomer van 2017 zijn alle lokale clusters samengevoegd tot een groot regionaal cluster. De huisartsen, 
die het informatiesysteem van Medicom gebruiken, zijn ook aangesloten op dit cluster. Dit heeft 

bijgedragen aan de patiëntveiligheid vooral in situaties waarbij patiënten een bezoek brengen aan de 

poliklinische apotheek. Hiermee wordt het ook makkelijker om de integriteit van het 
patiëntendossier te behouden, zodat de patiënt veilige en effectieve medicatie kan 
ontvangen en zolang mogelijk zelfredzaam blijft. 
 
Thuiszorg 
Samenwerking met de thuiszorg vindt dikwijls plaats in het geval van individuele 
patiëntenzorg. In het kader van het ontwikkelen van een sterke regio, moet de 

samenwerking met de thuiszorgorganisaties een structureel karakter krijgen. Dit is 
vooral van belang, omdat meer zorg in de eerste lijn zal moeten worden verzorgd. 
Langzaam maar zeker groeit de structurele samenwerking. ‘Buurtzorg’ heeft in Apotheek Flevowijk een 
aantal keren spreekuur gehouden. Via CAVRZ hebben we contact met alle thuiszorg groepen. 
In 2018 zijn er voorbereidingen getroffen voor het verstrekken van digitale toedienlijsten. In 2019 
hebben we dit verder vorm gegeven. Zo maken Icare, Buurtzorg en Curadomi inmiddels gebruik van 
digitale toedienlijsten. 

 
Diëtiste 

Met uitzondering van de vakantieperiode komt geregeld een diëtiste van 
Diëtistenpraktijk Van Asselt in Apotheek Flevowijk een inloop spreekuur houden. We 
hopen zo voor onze patiënten het contact met een diëtiste toegankelijker te maken. 
De samenwerking is belangrijk, omdat geneesmiddelen, gezondheid en voeding 

raakvlakken hebben en op elkaar in kunnen werken. Een specifiek en deskundig 
advies kan de patiënt verder op weg helpen. In 2020 willen we meer inzetten op een 
gezonde leefstijl  tijdens ons contact met patiënten (lees hierover meer op pag. 31). 
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KNMP 
De apothekers van Apotheek Flevowijk zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter 

bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroepsorganisatie van alle apothekers in Nederland.  
In Apotheek Flevowijk streven we ernaar, voor zover mogelijk, bij te dragen aan regionale en nationale 
professionele netwerken en wordt een verdere ontwikkeling/uitbreiding van het netwerk gestimuleerd.  

 
Apotheek Flevowijk is een opleidingsapotheek en participeert actief in de opleiding tot ‘Openbaar 
apotheker specialist’. Onze 2e apotheker is in januari 2019 gestart met deze opleiding.  
 

Contractering met zorgverzekeraars 
 
Contractering 
Het is voor patiënten belangrijk dat er een goed contract bestaat tussen de apotheker en de 
zorgverzekeraar. De apotheker kan in dat geval de declaraties van de patiënt rechtstreeks indienen bij 
de zorgverzekeraar (naturastelsel). Zonder een dergelijk contract betaalt de patiënt de apotheker en 
declareert (een gedeelte van) de kosten bij de zorgverzekeraar (restitutiestelsel). In dit systeem krijgt 

de patiënt niet in alle gevallen 100% door de verzekeraar vergoed. 
 
Er worden contracten afgesloten voor farmacie (geneesmiddelen) en/of voor hulpmiddelen 

(incontinentiemateriaal, diabeteshulpmiddelen, drinkvoeding etc.). Wij proberen zoveel mogelijk zorg 
gecontracteerd te krijgen. Dit lukt helaas niet altijd. Soms zijn de condities onvoldoende en soms wil 
de verzekeraar de (farmaceutische) zorg elders contracteren.  

 
Apotheek Flevowijk is daarom vanaf 2015 onderaannemer geworden van de Nederlandse 
Farmaceutische Zorggroep (NFZ) (https://nfzg.nl/). Dit betekent dat NFZ met de zorgverzekeraars 
afspraken maakt en dat de apotheker deze voor zijn apotheek kan accepteren. NFZ handelt alle 
administratie af en regelt ook de vergoedingen aan en van de zorgverzekeraars.  
Apotheek Flevowijk heeft met veel verschillende verzekeraars te maken. 
 

Tabel 9 Overzicht verdeling verzekerden in Apotheek Flevowijk  
 
Zorg- 
verzekeraar 

ZK 
groep 

VGZ  
groep 

RMA 
(asielz) 

CZ 
groep 

Menzis 
VRZ 

groep 
ASR DSW Caresq Overig 

Aantal 
verzekerden 
in 2019 

6287 2020 985 751 641 239 229 228 105 198 

 

 

 
 
Figuur 12 Verzekerden Apotheek Flevowijk 2019 
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Zilveren Kruis 
Verreweg de meeste van onze patiënten zijn bij de Zilveren Kruis groep verzekerd. Apotheek Flevowijk 

tracht een innovatieve apotheek te zijn, maar het is al jaren lastig dit, in de grootschalige aanpak van 
Zilveren Kruis, een plaats te geven. Er kan alleen gescoord worden op indicatoren. Een 
kwaliteitsjaarverslag als dit bijvoorbeeld telt helaas niet mee.  

 
Het wensenlijstje van Zilveren Kruis bestaat uit het gecertificeerd zijn volgens HKZ/ISO normen, 
deelname in het FTO, een patiëntervaringenonderzoek, het voldoen aan de afhandeling van een aantal 
medisch farmaceutische beslisregels (MFB’s), het aanbieden van Kijksluiter en een doelmatige 
levering. Alle onderwerpen zijn in dit kwaliteitsjaarverslag terug te vinden.  
 
Eind 2009 heeft Zilveren Kruis het zogenaamde IDEA contract (pakjesmodel) ontwikkeld. Hierbij 

behoudt de apotheker de mogelijkheid te kiezen voor de beste kwaliteit-prijs verhouding. Zilveren 
Kruis biedt dan een aantrekkelijk contract. In Apotheek Flevowijk is voor dit contract gekozen. Zilveren 
Kruis kiest ervoor de professionaliteit van de apothekers optimaal te benutten en zich niet te bemoeien 
met apothekerszaken. Dit wordt door ons op prijs gesteld.  
 
VGZ 

Zoals uit Figuur 12 blijkt was in 2019 ongeveer 17,3% van onze patiënten bij VGZ verzekerd. VGZ 

hanteert een score van ‘Goede Zorg’. Apotheek Flevowijk scoort hierbij ‘D’, wat de op één na hoogst 
haalbare score is. Wij hebben van VGZ niet de hoogste score (‘E’) gekregen omdat wij niet het 
maximale aantal 2 wekelijkse baxter leveringen aan VGZ-verzekerden hebben geleverd. Wij hebben 
hier bewust voor gekozen, omdat het voor sommige patiënten beter is om elke week de baxters 
geleverd te krijgen.  
In 2019 hebben we ons extra ingespannen om aan de criteria te voldoen, wat geresulteerd heeft in een 

verschuiving naar de hoogste categorie in 2020. 
 
CZ 
CZ hanteert een soortgelijk systeem als VGZ. Apotheek Flevowijk heeft het hoogste kwaliteitscriterium 
gescoord.  

 

Middelen 
 

Medicatiedossier  
Zorgverleners in de gezondheidszorg, waaronder ook de apothekers, maken gebruik van dossiers om 
de gegevens van de patiënt, de ingestelde behandeling, de klinische gegevens en uitkomsten van de 

behandeling vast te leggen. Tegenwoordig worden ook evaluaties van de behandelingen en de 
behandelplannen voor de wat langere termijn vastgelegd. Sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw 
leggen de apothekers relevante farmaceutisch medische gegevens digitaal vast. Het systeem is 
beveiligd (volgens NEN 7510) en de apothekers en assistentes hebben een geheimhoudingsplicht 

(belofte/eed van Hippocrates). 
 
Het medicatiedossier is essentieel om verantwoorde farmaceutische patiëntenzorg te 
kunnen leveren en effectiviteit en veiligheid te kunnen borgen. In Apotheek Flevowijk 
wordt alle verstrekte medicatie, inclusief de zelfzorg, digitaal opgeslagen. Ook de 
communicatie met de patiënt en met andere zorgverleners wordt vastgelegd, evenals 
relevante laboratoriumgegevens en de overwegingen en beslissingen van de 

apothekers en de medewerkers. 
Het is vanzelfsprekend dat het medicatiedossier compleet dient te zijn. Gelukkig komen 
de meeste patiënten in Nederland vrijwel altijd bij dezelfde apotheek. Door gebruik te 
maken van het Apotheek Informatie Systeem (AIS), waarbij meerdere apotheken op 
hetzelfde systeem zijn aangesloten, is het voor patiënten ook veilig als ze naar een 

andere apotheek gaan. De gegevens kunnen daar eenvoudig worden opgeroepen. De patiënt dient 

daarvoor wel toestemming te verlenen. In de eigen apotheek is dit al geregeld tijdens het eerste 
bezoek (intake). 
 
In Kampen bestond het AIS uit één cluster, dat wil zeggen dat alle 5 apotheken in Kampen/ 
IJsselmuiden op hetzelfde systeem waren aangesloten. Rond de jaarwisseling 2015/2016 zijn de AIS-
clusters van Kampen/IJsselmuiden en Zwolle samengevoegd. Dit is vooral gebeurd om de 
praktijkvoering van de poliklinische apotheek te verbeteren. Ook in de dienstsituatie, of wanneer na 

een (poli)klinisch bezoek de patiënt de Isala apotheek bezoekt, zijn de patiëntveiligheid en de kwaliteit 
van de behandeling beter geborgd. 
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Het medicatiedossier wordt toegepast bij elke verstrekking van een geneesmiddel of bij de 
beantwoording van elke vraag van de patiënt. Indien de patiënt een actueel medicatie overzicht (AMO) 

wenst, zoals voor een bezoek aan de polikliniek, bij een ziekenhuis opname of in het geval van een 
(lange) reis, wordt de medicatiehistorie aangevuld met actuele gegevens, waarvan vooral de patiënt 
zelf op de hoogte is. Dit AMO is van hoge waarde voor effectieve en veilige medicatie. Ook na een 

bezoek aan een andere zorgverlener of apotheek moet het medicatiedossier gecontroleerd en zo nodig 
aangepast worden.  
 
Met de toepassing van het Landelijk Schakel Punt (LSP) kunnen nu ook patiënten van buiten de regio 
Zwolle van veilige en effectieve medicatie worden voorzien. Hoewel niet alle gegevens in beeld komen, 
weten we wel dat er ergens medicatie is opgehaald. 
 

Door voortschrijdende technische mogelijkheden wordt aanpassing en aanvulling meer en meer 
geautomatiseerd. De nieuwe systemen (LSP) zijn echter nog in ontwikkeling en bovendien moeten de 
patiënten vooraf toestemming hebben gegeven deze systemen toe te mogen passen (Opt-In). Deze 
toestemming is uitermate essentieel, vooral als de patiënt complexe medicatie heeft, naar meerdere 
voorschrijvers gaat en ook meerdere apotheken bezoekt. Ondanks toestemming van de patiënt zijn in 
de regio nog niet alle data zichtbaar. 

 

Het medicatiedossier is ook van belang voor een goede uitvoering van een klinische medicatie-
beoordeling (CMR). Apotheker en arts kunnen in de dossiers de patiënten selecteren, die een 
beoordeling behoeven. Ook voor de selectie van patiënten, die op patiëntveiligheid gescreend worden, 
is het dossier van belang. Hoe beter het dossier, des te beter kunnen patiënten begeleid en gecoacht 
worden. In Apotheek Flevowijk wordt veel inspanning verricht om de dossiers op hoge kwaliteit te 
houden. In de tabellen op pag. 7 en pag. 8 is te zien dat de therapietrouw en de synchronisatiegraad 

goed zijn. Dat is onder andere het gevolg van een goed dossier. 
 
Automatisering  
De automatiseringsgraad van de Nederlandse apotheken is 100%. De professionele aspecten van de 
praktijkvoering zijn grotendeels in het Apotheek Informatie Systeem (AIS) ondergebracht. Dit levert 
een hoge kwaliteit en continuïteit van de aangeboden zorg op en een grote bijdrage aan de 
patiëntveiligheid. 

 
Het beheren van het patiëntendossier en het uitvoeren van de verschillende activiteiten zoals 
medicatiebewaking en farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) zou zonder automatisering onmogelijk zijn. 
In veel landen om ons heen bestaat dit niet, of slechts in geringe mate. De begeleiding van patiënten 

door apothekers in Apotheek Flevowijk en in Nederland staat daarmee op eenzame hoogte. De nieuwe 
regelgeving, die is ingevoerd middels de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG), heeft 

gelukkig niet teveel belemmeringen opgeleverd. De uitkomsten en resultaten, beschreven op pag. 6 
e.v., zijn zonder automatisering onbereikbaar. 

 
In Apotheek Flevowijk wordt, in goede samenwerking met de collega’s in het 
Zwolse cluster, veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het AIS ons 
biedt. Goed onderhoud van het AIS vraagt veel tijd en aandacht, maar levert 
tegelijkertijd veel kwaliteit en goede zorg. Ons AIS (Pharmacom) wordt 

geleverd en onderhouden door Pharma Partners Oosterhout.  
De bestanden worden gemonitord door de Stichting Health Base en zijn vaak 
gebaseerd op gegevens van de KNMP (Z-index). 

 
Naast het AIS is een intern (Flevowijk) computernetwerk aanwezig dat ondersteunt bij patiëntenzorg, 
boekhouding, administratie, internet en e-mail afhandeling, ten behoeve van databases en archivering 
etc. Dit interne netwerk is in eigen beheer ontwikkeld en wordt ondersteund door Hexagon (Kampen), 

een externe partner.  
 

Met de externe partners zijn geheimhoudingsafspraken gemaakt ten aanzien van patiëntgegevens en 
overige vertrouwelijke informatie. Apotheek Flevowijk voldoet hiermee aan NEN 7510. De KNMP heeft 
hiervoor een concept richtlijn Informatiehuishouding en –beveiliging ontwikkeld.  
 

Apotheek Flevowijk beschikt over een eigen website (www.flevowijk.nl). Naast betrouwbare informatie 
zijn op de website ook links opgenomen naar andere webpagina’s die betrouwbare informatie bevatten. 

 
 

http://www.flevowijk.nl/
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Management & Kwaliteitssysteem  
 

Het management & kwaliteitssysteem (M&K) van Apotheek Flevowijk bestaat uit een gedeelte dat de 
kwaliteit borgt, het zogenaamde kwaliteitszorgsysteem (KZS), en een gedeelte dat verbeteringen en 
innovatie ondersteunt, het Management Review (MR). Bevindingen worden vastgelegd in het 
kwaliteitsjaarverslag (KJV) en plannen zijn terug te vinden in het Kwaliteitsjaarplan (KJP). 
 
Kwaliteitszorgsysteem (KZS) en Certificering 
Het KZS is gebouwd volgens het EFQM/INK model (zie https://www.ink.nl/model/ink-

managementmodel). De kwaliteitsgroep in de apotheek onderhoudt en ontwikkelt dit systeem. Deze 
groep bestaat uit een aantal assistentes en apothekers en de officemanager, die tevens als manager 
optreedt. Deze groep is verantwoordelijk voor de interne toetsingen, de voorbereiding van de 
certificering, de educatie van de overige medewerkers, voor implementatie van procedures en 
werkwijzen in de praktijk en het opstellen van het KJV/KJP en het MR.  
 
In Apotheek Flevowijk maken ook de innovatie paragrafen van het KZS onderdeel uit van het 

certificeringsschema. Het certificeringsschema is gebaseerd op de HKZ-normen (Harmonisatie 
Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Elke 3 jaar voert Certificatiebureau CGD een volledige audit 
uit, met tussentijds 2 maal een jaarlijkse controle audit.  

 
De volgende processen worden beoordeeld: 

 Organisatie en zorgverlening 

 Kwaliteitszorg en documenten  
 Afleverproces 
 Logistieke proces 

 
Begin 2019 heeft er een volledige audit plaatsgevonden. Deze audit is in twee 
fasen uitgevoerd. Tijdens fase I vond het documentenonderzoek plaats. Deze 
documenten zijn vastgelegd in ons kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem bevat alle 

beschreven procedures, werkinstructies en formulieren. Dit ‘handboek’ is de 
leidraad voor alle processen in de apotheek. Verbetervoorstellen worden, na 
akkoord, direct doorgevoerd in het handboek.  
Tijdens fase II, begin februari uitgevoerd, vond de toetsing aan de praktijk plaats. Hierbij zijn geen 
afwijkingen ten opzichte van de getoetste norm geconstateerd.  
 
De conclusie luidde: Het managementsysteem van de organisatie voldoet aan de eisen en is 

doeltreffend. Het toepassingsgebied van de certificatie is geschikt voor de organisatie. De audit heeft 
voldaan aan de auditdoelstellingen.  
In de samenvatting is het bewijs voor de doeltreffendheid van het systeem opgenomen en blijkt het 
uit:  

 De wijze waarop doelstellingen worden bepaald en vastgesteld, rekening houdend met 
relevante stakeholders en relevante factoren. 

 De wijze waarop de doelstellingen worden bewaakt. 
 De uitgevoerde en geregistreerde interne toetsingen. 
 De wijze waarop de managementsysteembeoordeling wordt uitgevoerd.  

 
Voor 2020 en 2021 staat er een tussentijdse controle audit gepland en in 2022 zal er opnieuw een 
grote audit plaatsvinden. 
 

Management Review 
Het management review (MR) is intern hét instrument om sturing te geven aan de praktijk, zowel wat 
betreft de lange als de korte termijn en zowel op het gebied van management, kwaliteit en zorg, als op 
uitvoerende taken, en is tevens van belang voor innovatie van de apotheek.  

Vanaf 2013 is het MR een ’levend’ digitaal document geworden, dat wil zeggen dat het continu 
bijgewerkt wordt met de laatste gegevens. Het dient als een ‘kapstok’ met verwijzingen naar relevante 
rapporten. In het MR worden de uitslagen van metingen en registraties vermeld.  

 
Ook het MR is, evenals het kwaliteitszorgsysteem, (met enige uitbreidingen en aanpassingen) 
gefundeerd op het EFQM model (https://www.ink.nl/model/ink-managementmodel). 
 
  

https://www.ink.nl/model/ink-managementmodel
https://www.ink.nl/model/ink-managementmodel
https://www.ink.nl/model/ink-managementmodel
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Risico-inventarisatie  
Tijdens elke interne toetsing worden aspecten verzameld die een mógelijk risico inhouden. Dit kunnen 

risico’s zijn op het gebied van patiëntveiligheid of medicatie-effectiviteit, maar ook betreffende het niet 
goed verlopen van processen of ondoelmatigheid.  

 

Deze verzamelde aspecten worden één keer per jaar geanalyseerd en met het gehele 
team besproken. Tijdens een werkbespreking wordt met elkaar besproken hoe relevant 
de risico’s zijn en hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Daarna wordt een prioriteitenlijstje 
gemaakt van de aan te pakken risico’s. Deze worden vervolgens in de diverse vormen 
van overleg aan de orde gesteld. Niet alle risico’s zijn uit te sluiten, maar bewustwording 
kan bijvoorbeeld ook bijdragen aan het zo klein mogelijk houden van de risico’s. 
Eventuele verbeterpunten worden volgens de gebruikelijke procedure verwerkt. 

 

Medewerkers en competenties  
 
Teamsamenstelling 

Goede farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) is sterk afhankelijk van de 
kwaliteiten en expertise van de apothekers en de medewerkers. 
   

De gevestigd en beherend apotheker, mw. drs. N.G. Pol-Tromp is 
openbaar apotheker specialist. Zij laat zich in haar zorgtaak voor de patiënten van de apotheekpraktijk 
ondersteunen door een aantal medewerkers. Zij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle 

activiteiten van de medewerkers tenzij een persoonlijke fout wordt gemaakt of een interne regeling 
moedwillig wordt overtreden.  
 
Tabel 10 Teamsamenstelling 
 

Functie 
Aantal medewerkers/ 

fte 

Apotheker 2,0 

Apothekersassistent 9,6 

Apotheekmedewerkster 0,6 

Office manager 0,7 

Bezorger 0,6 

Totaal 13,5 fte 

 

Eind 2019 bestond het team uit Nelly Pol-Tromp (beherend apotheker 1 fte), Nathalie van der Meer 
(apotheker registratiefase 1 fte) Jozianne, Carola, Harriëtte, Miranda, Helga, Ilse, Alda, Wietske, 
Sanne, Marlies, Marleen en Alice (allen assistente, totaal 9,6 fte), Marleen (officemanager), Grietje 
(apotheekmedewerkster) en Sylvia (bezorgster), samen 1,9 fte. Totaal 13,5 fte.  
 
Het team wordt regelmatig ‘versterkt’ met leerlingen van de assistentesopleiding van het Deltion 
College (Zwolle), en ‘snuffel’ stagiaires van het Ichthus College. Verder staan wij open voor stagiaires 

farmacie van bv. de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van 
Utrecht.  
 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 
In de zomer van 2019 is er door Lens, een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is 
gebruik gemaakt van Happy Survey, een gebruiksvriendelijk en eenvoudig instrument voor de 
uitvoering van een tevredenheidsonderzoek. Het gemiddelde cijfer voor algehele tevredenheid komt uit 

op een 7,6. 

 
De uitkomsten van het MTO zijn tijdens een werkoverleg met en door het team besproken. Verder is 
besproken dat we de laatste jaren hebben geprobeerd op ons oude niveau te blijven. Nu is het tijd om 
weer te verbeteren en te innoveren. 
 

Onderdelen die goed scoren zijn: 
 Tevredenheid werktijden 
 Plezier in het werk 
 Relatie met collega’s 
 Werksfeer 
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 Veel redenen om bij deze apotheek te blijven 
 Betrokkenheid apotheek 

 Uitdaging om mee te werken aan de ontwikkeling van deze apotheek 
 Samenwerking team 

 

Onderdelen die minder goed scoren zijn: 
 Werkdruk/werkstress 
 Tijd voor patiënten 
 Efficiënt werken 
 Bespreekbaar maken problemen  
 Het geven van duidelijke opdrachten door werkgever 
 Tijdig informeren over belangrijke, werk gerelateerde zaken 

 Betrokkenheid bij beleid en informatie over behaalde resultaten 
 
Werkdruk en werkstress zijn terugkerende onderwerpen, die altijd de aandacht hebben van het 
management. Punten waar we aan willen werken is het ‘informeren over belangrijke, werk 
gerelateerde zaken’ en ‘betrokkenheid bij beleid en behaalde resultaten’. Dit komt elk jaar terug.  
Mogelijk kan tijdens een werkbespreking besproken worden wat we hieraan willen veranderen en over 

welke resultaten het team meer informatie zou willen hebben. In het kwaliteitsjaarverslag komen veel 

zaken aan de orde, maar dit wordt meestal niet echt goed gelezen. Tijdens elk werkoverleg wordt 
gevraagd naar ideeën voor nieuwe modules. Op het bord in de koffiekamer worden belangrijke punten 
wat betreft Pharmacom/Medicom genoteerd. Dit is blijkbaar niet voor iedereen voldoende. De 
teammail is ingevoerd om iedereen te bereiken, maar ook dit wordt niet door iedereen goed gelezen. 
Goede communicatie over en weer is niet eenvoudig en vraagt inspanningen van iedereen. 

 
Persoonlijk opleidingsplan medewerkers (POP) 
Van alle assistentes en apothekers wordt bijgehouden welke cursussen ze gevolgd hebben. Tijdens de 
functioneringsgesprekken wordt het overzicht met gevolgde cursussen nagelopen en wordt per 
assistente bekeken wat de aandachtsgebieden voor het komende jaar zijn. Dit is afhankelijk van 
noodzaak (Bedrijfsopleidingsplan, BOP), ervaring en interesse. 

 
Tabel 11 Totaal aantal door assistentes gevolgde cursussen 
 

 02- 

03 

03- 

04 

04- 

05 

05- 

06 

06- 

07 

07- 

08 
‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 

Aantal 

Cursussen 

 

51 70 31 47 37 47 49 82 90 141 97 101 88 86 56 83 73 71 

 
Zoals wij in onze visie hebben aangegeven vinden wij persoonlijke ontwikkeling van onze teamleden 
belangrijk. Daarom wordt iedereen gestimuleerd om cursussen te volgen. Regelmatig worden 
reflectieformulieren ingevuld, waarvan een samenvatting via de teammail wordt verspreid. Zo nodig 

worden uitkomsten in teamverband besproken.  
 
Alle assistentes van Apotheek Flevowijk staan geregistreerd bij KABIZ (Kwaliteitsregistratie en 
Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg). Landelijk staat 59% van alle apothekersassistentes bij 
KABIZ geregistreerd. Het doel van deze stichting is het bevorderen en aantoonbaar maken van de 
deskundigheid van apothekersassistentes die werkzaam zijn in openbare apotheken, door middel van 
het voeren van een kwaliteitsregister. Een assistente dient elke 5 jaar 100 studiepunten te behalen om 

registratie te behouden.  
 
Competenties 
In Apotheek Flevowijk maken we gebruik van het CANMEDS model, gebaseerd op de Canadese 
methodiek om opleiding en bij- en nascholing van zorgverleners te kwalificeren in termen van 

competenties.  

 
CANMEDS maakt gebruik van 7 kerncompetenties:  
1. Farmacotherapeutisch en farmaceutisch handelen (vakinhoudelijk handelen)  
2. Communicatie  
3. Samenwerking  
4. Kennis en Wetenschap  
5. Maatschappelijk handelen  

6. Organisatie  
7. Professionaliteit en Kwaliteit 
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De meeste cursussen die voor assistentes beschikbaar zijn vallen onder de 1e kerncompetentie, het 

vakinhoudelijk handelen. Tijdens de functioneringsgesprekken wordt gekeken naar alle competenties, 
waar ontwikkeling noodzakelijk en mogelijk is. 
 

Openbaar Apotheker Specialist  
In 2012 is het specialistenregister Openbaar Apotheker ingesteld. In januari 2016 heeft de minister het 
specialisme Openbaar Apotheker wettelijk erkend. De beherend apotheker in Apotheek Flevowijk, mw. 
drs. N.G. Pol-Tromp, is Openbaar Apotheker Specialist en is opgenomen in het BIG-register.  
 
Openbaar apothekers moeten zich iedere 5 jaar opnieuw laten herregistreren. Vereisten daarvoor zijn 
dat zij voldoende recente praktijkervaring hebben en voldoende nascholing volgen. Iedere apotheker 

dient per jaar gemiddeld 6 volledige werkdagen nascholing te volgen (200 uur per 5 jaar). Deze BIG-
regeling beschermt patiënten tegen onvoldoende kwaliteit (FPZ) en beschermt tevens de openbaar 
apotheker met een officiële titel.  
 
Sinds 1 januari 2019 is Nathalie van der Meer bij ons werkzaam als openbaar apotheker in opleiding 
tot specialist. Het vakgebied wordt beschreven in het opleidingsplan specialisme openbare farmacie en 

omvat de volgende tien taakgebieden2:  

 
1. Communicatie met en begeleiding van de patiënt  
2. Zorgvragen van patiënten en leken  
3. Medicatiebewaking  
4. Periodieke beoordeling van de farmacotherapie  
5. Het intercollegiaal overleg  

6. Preventieve zorg en screening  
7. Verzameling en beheer van patiëntgegevens  
8. Productzorg  
9. Kwaliteitszorg in de apotheek  
10. Kennis, opleiding en wetenschap 

  

                                                
2 Regelgeving Accreditatie Deskundigheidsbevordering Openbare Farmacie (KNMP) 
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Toekomst en plannen Apotheek Flevowijk 
 

Toekomstvisie 2021  
 
De toekomstvisie van de Farmaceutische Patiëntenzorg (FPZ) belichten we 
in de missie en de visie7, en het beleid van de apotheker op het gebied van 
FPZ. 
 
Missie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 
Apothekers zorgen ervoor dat patiënten veilig, effectief en doelmatig 

geneesmiddelen gebruiken.  
 

“De zorg die wij leveren heet farmaceutische patiëntenzorg. We doen dit op een duurzame, 

transparante en persoonsgerichte wijze. Met farmaceutische patiëntenzorg richten we ons op de 
individuele behoefte en het dagelijkse leven van de patiënt.  
Bovendien sluiten we aan bij de zorg die de patiënt van andere zorgverleners ontvangt. We zijn een 
spil in het zorgnetwerk rondom de patiënt die medicatie gebruikt. Zo werken we samen aan 
professionele en persoonlijke farmaceutische patiëntenzorg”. 

 
Onze missie en visie staan op onze website, www.flevowijk.nl. 
 

Terugblik plannen 2019 
 
Onderzoek en innovatie 
Innovatie blijft onze aandacht houden. De ontwikkelingen met betrekking tot het ‘digitale recept’ 
(Pharmacom) volgen wij op de voet. De ervaringen vanuit de pilot zijn overwegend positief. Dit heeft 
ons doen besluiten hierop over te gaan. Wij hopen hier in de loop van 2020 ook mee te kunnen gaan 

werken.  
  
Automatisering en bedrijfsvoering 
In 2018 is gestart met een pilot in samenwerking met de Isala over het automatisch inlezen van 
nierfuncties en andere relevante labwaardes in ons Apotheek Informatie Systeem (AIS). Voorjaar 2019 
komt deze module echt beschikbaar en willen we hier graag mee aan de slag. 
 

Samenwerking 
De Kamper huisartsen zijn in 2019 overgegaan op Medicom, waardoor de receptverwerking efficiënter 
is geworden. Ook de patiëntenbestanden zijn samengevoegd. Voor een goed verloop heeft een 
werkgroep daarover werkafspraken gemaakt. 
 
Kwaliteitsverbetering 
Op het gebied van kwaliteit hebben we onze normale werkzaamheden/registraties in Q-link/Q-base 

uitgebreid met het gebruik Performance manager (prestatie indicatoren). Dit registratiesysteem helpt 
ons snel te kunnen ingrijpen wanneer bepaalde resultaten achterblijven. 
Bij de kwaliteitsregistraties, zoals klachten, fouten en interne onvolkomenen in Q-base, hebben we, 
volgens plan, de categorie ‘overig’ meer opgesplitst, waardoor we nu ook deze gegevens beter kunnen 
analyseren.  
 

Therapietrouw patiënten 
In de loop van 2018 is het mogelijk geworden, om via een dagelijkse upload naar SFK makkelijker te 
traceren welke patiënten hun medicatie niet hebben herhaald. Denk hierbij o.a. aan vervolguitgiftes bij 
antidepressiva of cholesterolverlagers.  
Het plan voor 2019 was in voorkomende gevallen contact op te nemen met de patiënt om te 

informeren naar de reden waarom men met de medicatie is gestopt (bijvoorbeeld door bijwerkingen) 
en vervolgens te kijken of we de patiënt kunnen helpen de medicatie op de juiste wijze in te nemen, of 

te wijzen op alternatieve medicatie of mogelijkheden.  
Door de hoge werkdruk blijkt het in de praktijk lastig dit consequent te blijven volgen. De resultaten 
zijn echter positief wanneer we dit wel doen, hetgeen ons stimuleert om er mee door te gaan. 
 
 

  

https://www.flevowijk.nl/wp-content/uploads/sites/23/2017/02/missie-en-visie-2017.pdf
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Plannen voor 2020/2021  
 

Continueren 
Plannen uit het verleden zijn uitgevoerd en geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken of in de 
bedrijfsvoering. Dit wil niet zeggen dat deze aandachtspunten daarmee uit het zicht zijn verdwenen. 
Enkele punten waar we ons op willen blijven focussen zijn bijvoorbeeld: 

 Deskundigheid van assistentes en apothekers; 
 Samenwerking 1e en 2e lijn, waarbij we blijven inzetten op de positie van onze apotheek in de 

wijk, maar ook op de contacten met collega’s, huisartsen en specialisten. 

 Innovatie en onderzoek blijven van belang en volgen wij op de voet, om zo nieuwe 
ontwikkelingen op inzetbaarheid te kunnen beoordelen en bij gebleken geschiktheid, te 
implementeren. 

 Stimuleren van digitale aanvraagmogelijkheden herhaalreceptuur. 
 Stimuleren gebruik Kijksluiter. 

 
Kwaliteitsindicatoren 

In 2020 willen wij ons voor wat de kwaliteitsindicatoren betreft (zie Tabel 2) vooral focussen op de 
score van de MFB’s. Hier kunnen we een aanzienlijke verbetering bewerkstellingen. Wij hopen komend 
jaar dan ook een verschuiving te kunnen realiseren vanuit de 0-10% en 10-50% categorie naar die 

van 50-90%. De score in de categorie van de beste 10% hopen wij te handhaven en zo mogelijk te 
verbeteren. 
 

Kwaliteitsverbetering 
Nu we meer vertrouwd zijn geraakt met het gebruik van Q-link, Q-base en, sinds 2019, ook met 
Performance Manager, willen we in de loop van 2020 de mogelijkheden van Q-safe onder de loep 
nemen, om te kijken of dit voor ons een geschikte en prettige manier kan zijn voor de risico-
inventarisatie. 
 
Valrisico’s 

In 2020 willen we bij een 1e uitgifte van geneesmiddelen die een verhoogd risico op vallen met zich 
mee kunnen brengen, meer aandacht besteden aan valpreventie. Bij een 2e uitgifte en/of een 
medicatiereview willen we vragen naar bijwerkingen, zoals duizeligheid (bij >65 jaar), die het risico op 
vallen vergroten. Afhankelijk van de ervaren bijwerkingen zal de medicatie zo nodig aangepast moeten 
worden. Wij hopen mensen zo meer alert te maken en het aantal ongevallen te kunnen verminderen. 
 
Leefstijladvies 

In tegenstelling tot het buitenland, wordt in Nederland nog relatief weinig aandacht besteed aan het 
voorkomen van ziekte en het bevorderen van preventie. De Nederlandse zorg is vooral georiënteerd op 
klachtenbehandeling. Ziekte is in ons huidige zorgsysteem een verdienmodel. Er wordt nog 
onvoldoende ingezet op de behandeling van leefstijl gerelateerde ziektes, terwijl dit een besparing van 
2 miljard euro per jaar zou kunnen opleveren (TNO). Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat 
bijvoorbeeld Diabetes Type II niet alleen kan worden voorkomen, maar ook omkeerbaar is door het 

aanpassen van de leefstijl van patiënten.  
TNO en LUMC hebben het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG) opgezet om 
onderzoek, kennisvergroting en samenwerking mogelijk te maken. 
 
In Apotheek Flevowijk willen we in 2020 meer inzetten op een gezonde leefstijl, door patiënten te 
informeren over de invloed van een ongezonde leefstijl op het ontstaan en in stand houden 
van chronische (welvaart)ziekten. Tevens willen we patiënten begeleiden bij het aanpassen van hun 

leefstijl. De apotheek is laagdrempelig. Patiënten kunnen gemakkelijk binnen lopen en advies vragen 
over een goede leefstijl en hun medicatie. De apotheek kan patiënt en huisarts ondersteunen bij het 
veilig afbouwen van bepaalde medicatie. Zo kan gekeken worden welke medicatie belemmerend werkt 
met betrekking tot een goede leefstijl, of bij het afvallen, en controleren of er (mogelijk) nitrieten 

tekorten ontstaan ten gevolge van medicijngebruik. 
 
We denken hiervoor o.a. gebruik te gaan maken van het informeren van patiënten (en niet-patiënten) 

middels nieuwsbrieven, facebook en de website, maar ook door meer aandacht te besteden aan de 
leefstijl bij een 1e uitgifte van medicatie. Tevens willen we gaan werken met een preventieconsult 
(m.b.v. een leefstijlcoach, werkzaam in de apotheek), waarbij we gesprekken voeren met patiënten die 
iets aan hun leefstijl willen veranderen, maar niet weten hoe en graag wat begeleiding willen hebben. 
Zo nodig willen we patiënten doorverwijzen binnen de keten (huisarts, diëtiste, fysiotherapeut, 
personal trainer, podoloog, chiropractor etc.). We denken dat een multidisciplinaire samenwerking op 

dit gebied nodig is om echt resultaat te kunnen behalen. 
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Consultvoering 

In 2018 en 2019 hebben we een begin gemaakt met het invoeren van de Richtlijn Consultvoering van 
de KNMP. Belangrijkste speerpunt van deze richtlijn is, dat er beter naar (de verwachting van) de 
patiënt wordt geluisterd en een gesprek mét de patiënt wordt gevoerd i.p.v. de éénrichting 

informatieverstrekking van apotheek naar patiënt. 
In 2020 willen we ons meer inspannen om deze manier van gesprekvoering met patiënten beter en 
meer te implementeren in onze dagelijkse bezigheden.  
 
Medicijnkluisjes 
In 2019 hebben we met het patiënten panel gesproken over een eventuele invoering en het gebruik 
van medicijnkluisjes. In 2020 willen we ons verder verdiepen in de (on)mogelijkheden voor onze 

apotheek. Wat zijn voor ons de plussen en minnen van het in gebruik nemen van kluisjes voor de 
receptgang, wat zijn de kosten, waar zou de installatie geplaatst kunnen worden, wat zijn de 
afmetingen van de kluisjes etc. Een belangrijk pluspunt voor de patiënt is de 24/7 service. We hopen 
in 2020 hierover een beslissing te kunnen nemen.  
 

 

Ook in de toekomst  
staat in 

Apotheek Flevowijk  

de patiënt  
centraal 
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Begrippenlijst  
 
Eerste en Tweede terhandstelling 
Wanneer iemand voor de eerste keer een geneesmiddel krijgt, wordt dit in de 
apotheek een ‘eerste terhandstelling’ genoemd en volgt een ‘begeleidingsgesprek 
nieuw geneesmiddel’ (BNG). Voorheen noemden we dit eerste uitgifte begeleiding 

(EUB) of eerste terhandstellingsgesprek (ETG). Wanneer de patiënt vervolgens 
terugkomt voor herhaalmedicatie betreft het een ‘tweede terhandstelling’. 
 
Benchmark  
Vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden met die van anderen. 
 

BIG(-register) 
BIG staat voor de wet op de ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’. Het BIG-register geeft 
duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. 
 
Bio-equivalentie 
Twee geneesmiddelen zijn bio-equivalent, als na toediening van dezelfde dosis, de mate waarin en de 

snelheid waarmee het geneesmiddel (in zijn actieve vorm) in de algemene circulatie terechtkomt, 

gelijk is. Dit wordt weerspiegeld door identieke effectiviteit en veiligheid. 
 
BNG 
Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (zie ook eerste en tweede terhandstelling). 
 
Consultvoering 
Een gesprek tussen patiënt en apotheker of apothekersassistente, waarin de zorgvraag van de patiënt 

wordt besproken, met het doel zoveel mogelijk informatie in te winnen om zo een persoonsgericht 
advies te kunnen geven.  
 
Contra-indicatie 
Dit treedt op wanneer een geneesmiddel negatieve invloed heeft op een bestaande aandoening. 
 

Corticosteroïden 
Corticosteroïden zijn een chemische variant van het lichaamseigen bijnierschorshormoon. Deze groep 
van stoffen onderdrukt diverse lichamelijke reacties bij ontstekingen en infecties. 

 
Generieke substitutie 
Het vervangen van een duur merkmiddel door een goedkoper merkloos generiek middel met behoud 
van kwaliteit. 

 
Implementeren   
Nieuwe werkzaamheden laten behoren tot de dagelijkse gang van zaken. 
 
Kengetallen 
Cijfers die inzicht geven in bepaalde trends en ontwikkelingen. 
 

Osteoporose 
Botontkalking. 
 
Palliatieve zorg 
Palliatieve zorg omvat alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en 
zijn/haar naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. 

 
Parallel geïmporteerd 
Parallel geïmporteerde geneesmiddelen worden in lage prijzen landen op de markt gebracht en naar 
hoge prijzen landen geëxporteerd, waar ze goedkoop op de markt worden gebracht. 
 
Polyfarmacie 
Chronisch gebruik van vijf of meer geneesmiddelen.  
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Receptregel 
Het voorschrift van één geneesmiddel. Op een recept(briefje) kunnen meerdere receptregels 

voorkomen. 
 
Synchronisatiegraad 

De synchronisatiegraad geeft aan of het gebruik van verschillende soorten geneesmiddelen gelijk blijft. 
 
Therapietrouw 
Het correct, volgens voorschrift (advies), gebruiken van geneesmiddelen. 
 
WSO-richtlijnen 
Richtlijnen ontwikkeld door de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers der KNMP. 
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