
vervolgens gescreend op de aanwezigheid
van FPZ-activiteiten. Naast de registratie
van direct op de patiënt gerichte FPZ-
plannen werden de jaarplannen ook
gescreend op overige activiteiten welke
indirect een bijdrage kunnen leveren aan
FPZ-activiteiten. Daarbij is gelet op
activiteiten zoals scholing, het creëren
van een spreekkamer of een andere
ruimte met privacy of het invoeren van
een kwaliteitssysteem.

De direct op de patiënt gerichte FPZ-
activiteiten werden onderzocht op aard en
kenmerken. Onderscheid werd gemaakt
in aandoeninggerelateerde activiteiten en
algemene FPZ-activiteiten op het gebied
van eerste uitgifte (EU), tweede uitgifte
(TU), vervolguitgifte (VU) en zelfzorg.
Van alle genoemde activiteiten werd de
kwaliteit van de FPZ-plannen bestu-
deerd. Hiervoor werden drie criteria
gekozen, op het gebied van doelstelling
(concrete doelstelling), meetbaarheid
(wanneer en hoe effecten worden
gemeten) en tijdpad (vermelding van
start, uitvoering en afronding).

Tevens zijn enkele
apotheekkenmerken bestudeerd.
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Voornemens farmaceutische patiëntenzorg 
in jaarplannen 2003 geanalyseerd

Wie wil wat in FPZ

Farmaceutische patiëntenzorg is een

relatief jong vakgebied. Het ligt

daarom voor de hand dat vrijwel

elke apotheek plannen heeft voor

FPZ. Welke plannen prioriteit hebben

en dus in het jaarplan komen, of wat

de kwaliteit is van de projecten, is

nog onbekend. Recent is een

inventarisatie uitgevoerd van FPZ-

projecten in apotheekjaarplannen.

In dit artikel worden de resultaten

gepresenteerd.

stemming met artikel 5 uit de Kwaliteits-
wet zorginstellingen, waarin bovendien
staat dat de jaarverslagen openbaar zijn
[3]. Onderdeel van de afspraak tussen
KNMP en ZN is dat de jaarplannen
doelstellingen hebben op het gebied van
zorgvernieuwing, doelmatigheid,
kwaliteit of patiëntgeoriënteerde zorg.

Methoden
Het onderzoeksmateriaal bestaat uit

de apotheekjaarplannen voor 2003 welke
ingeleverd zijn bij zorgverzekeraar VGZ
[4]. Apotheken die de jaarplannen bij
VGZ inleveren komen uit de vijf regio’s

Nijmegen, Venlo, Den Bosch, Tilburg en
Bergen op Zoom. VGZ heeft voor de
jaarplannen richtlijnen gegeven op het
gebied van doelmatig geneesmiddelen-
gebruik en de kwaliteit van de jaar-
plannen [5].

De te analyseren jaarplannen zijn

R. van Hulten
A.Th.G. Blom
M. Basdew

Kernpunten

● Samenwerking van apotheken in apotheek-

clusters zorgt voor meer FPZ-activiteiten.

● De meest genoemde FPZ-projecten zijn

afkomstig van WINAp en Zorgplan.

● Doelstellingen, meetbaarheid en tijdpad

ontbreken vaak in de projecten.

Jaarplannen en jaarverslagen maken
deel uit van het kwaliteitsbeleid.
Behalve bij het uitstippelen van 
beleid kunnen jaarplannen en -

verslagen een rol spelen om de kwaliteit
van activiteiten op een hoger niveau te
tillen. De plannen worden gedocumen-
teerd en de resultaten worden in het
jaarverslag beschreven en geëvalueerd,
waardoor er een verbetercyclus ontstaat.

De meeste apotheken maken een
jaarplan en jaarverslag sinds 2002. In dat
jaar trad een afspraak in werking tussen
de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter bevordering der Pharmacie

(KNMP) en Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) welke ondermeer
inhoudt dat een apotheek een hogere
receptregelvergoeding krijgt indien zij
elk jaar jaarplannen en -verslagen
inlevert bij de belangrijkste regionale
zorgverzekeraar [1, 2]. Dit is in overeen-

Voornemens farmaceutische patiëntenzorg 
in jaarplannen 2003 geanalyseerd

Wie wil wat in FPZ

Er is gelet op activiteiten zoals scholing, 
een ruimte met privacy of een kwaliteitssysteem
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Resultaten
Uit de gegevens van VGZ bleek dat in

de onderzochte regio 126 van de
297 openbare apotheken VGZ als hoofd-
verzekeraar hebben. Van deze 126 apo-
theken werden in totaal 116 jaarplannen
geanalyseerd, afkomstig van 109 indi-
viduele apotheken en 7 clusters van
(meerdere) apotheken. Wat algemene
kenmerken betreft, waren de apotheken
redelijk vergelijkbaar met het landelijke
gemiddelde [2]. Het gemiddelde aantal
patiënten was 9911 per apotheek (landelijk
8900), het aantal apothekers was 1,6 per
apotheek (gelijk aan landelijk
gemiddelde).

aantal en aard van 
fpz-activiteiten
In de 109 geanalyseerde jaarplannen

van de apotheken met een individueel
jaarplan werden in totaal 364 FPZ-
activiteiten genoemd, verdeeld over
aandoeningen (36%), algemene balie-
contacten (15%), overige FPZ-activiteiten
(10%) en organisatie (39%). Er zijn
apotheken bij zonder FPZ-plannen maar
ook apotheken met zes verschillende
FPZ-plannen voor 2003.

aandoeninggerelateerde 
fpz-activiteiten
Veel van de FPZ-activiteiten die in de

plannen genoemd worden, zijn gerela-
teerd aan een aandoening of aan een
geneesmiddelengroep die bij een groep
van soortgelijke aandoeningen hoort:
‘aandoeninggerelateerde FPZ-
activiteiten’. Tabel 1 vermeldt de
desbetreffende FPZ-activiteiten in de
jaarplannen van de 109 apotheken die
individueel een jaarplan hebben
ingediend.

Soms zijn de aandoeninggerelateerde
FPZ-activiteiten gekoppeld aan de eerste,
tweede of vervolguitgiftes. Dit is het
geval bij 33 van de 131 vermelde aan-
doeninggerelateerde FPZ-activiteiten.

algemene fpz-activiteiten
Tabel 2 vermeldt de algemene (niet-

aandoeninggerelateerde) FPZ-activi-
teiten in de jaarplannen van de 109
apotheken die ieder een individueel
jaarplan voor 2003 hebben ingeleverd.

Uit dit overzicht blijkt dat activiteiten
op het gebied van zelfzorgprojecten vaker
worden genoemd (bij 21% van de
apotheken) dan algemene FPZ-
activiteiten zoals een eerste-uitgifte-
project (15% van de apotheken) of een
tweede-uitgifteproject (8% van de
apotheken). Verder zijn activiteiten

geïnventariseerd die indirect met FPZ te
maken kunnen hebben (tabel 3).

Verder blijkt dat 48% van de
apotheken plannen heeft op het gebied
van scholing in relatie met FPZ. Negen
apotheken willen een privacy-ruimte voor
de patiënt creëren. Bijna de helft van de
apotheken heeft plannen op het gebied
van het kwaliteitssysteem.

kwaliteit van de plannen
Wat betreft de gestelde kwaliteits-

criteria (doelstelling, meetbaarheid,
tijdpad) bleek meer dan de helft van de 221
geanalyseerde FPZ-plannen (61,5%) een
concrete doelstelling te hebben. Bij 19%
van de plannen bleek aandacht te zijn voor
het meten van de uitkomsten van de
activiteit en bij 48% van de geplande FPZ-
activiteiten werd een tijdpad vermeld.
Meer dan een kwart van de plannen
(28%) bleek aan geen van de drie criteria
te voldoen.

plannen van de clusters
Ten slotte is er een vergelijking

gemaakt tussen de activiteiten genoemd
door de individuele apotheken en door de
clusters (tabel 4).

Het lijkt dat er per cluster relatief
meer activiteiten worden gepland dan in
individuele apotheken. Gemiddeld zijn er
drie FPZ-plannen per clusterapotheek.
Wel liggen de voorkeuren voor bepaalde
soorten activiteiten niet ver uiteen.

regioverschillen
Er is ook gekeken naar eventuele

verschillen in geplande FPZ-activiteiten
per onderzochte regio van VGZ. Het
gemiddelde aantal activiteiten per
apotheek is in alle vijf de regio’s hetzelfde:
twee per apotheek. Sommige activiteiten
worden grotendeels of zelfs uitsluitend in
de jaarplannen van apotheken uit een
bepaalde regio genoemd. Bijvoorbeeld in
de regio Bergen op Zoom hebben de
apotheken plannen voor het opzetten van
een astma/COPD-standaard en voor een
project op het gebied van interacties met
cumarines. Dit onderwerp wordt niet
elders aangetroffen. Osteoporose komt
veel voor in de apotheken van de regio
Den Bosch (7 van de 12 projecten) en in
de regio Tilburg zal veel aandacht worden
besteed aan cholesterolverlagers bij
diabetespatiënten (18 van de 26 projecten
op dit gebied worden genoemd door
Tilburgse apotheken).

Beschouwing
Veel apotheken hebben FPZ-plannen

die zich richten op een specifieke

Tabel 1

aandoeninggerelateerde 
fpz-activiteiten in vgz-apotheken 
(n = 109)

FPZ-activiteit n

Diabetes 50

Astma/COPD 28

Hoofdpijn 10

Osteoporose 8

Incontinentie 8

Cumarine-interacties 7

Cholesterol 5

Depressie 3

Maagzuurremmers 3

Polyfarmacie 3

Reuma 2

Laxantia bij opiaten 2

Bloeddruk 1

Tromboseproject 1

Totaal 131

Tabel 2

algemene fpz-activiteiten 
in vgz-apotheken (n = 109)

FPZ-activiteit n

Eerste uitgifte 16

Tweede uitgifte 9

Vervolguitgifte 6

Zelfzorg 23

Totaal 54

Tabel 3

overige fpz-activiteiten in
vgz-apotheken (n = 109)

FPZ-activiteit n

Registreren/invoeren zorgrecords 19

Medicatiebewakingssysteem 4

Medicatiebegeleiding 3

Transmuraal project 2

Reizigersadvies + zorgrecords 2

Uitbannen ‘gebruik bekend’ 1

Zwangerschapsbewaking 1

Computerbestelsysteem 1

Service verbeteren; receptenbox, 

lichtkrant 1

Niet meer gebruikte 

medicamenten innemen 1

Hormoonsuppletie 1

Totaal 36
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aandoening zoals astma/COPD of
diabetes. Beide aandoeningen hebben de
laatste jaren veel aandacht gekregen [6,
7]. Dit kan een rol spelen bij de beslissing
van apothekers om deze onderwerpen te
kiezen voor hun FPZ-activiteiten.
Plannen met een algemeen onderwerp
zoals zelfzorg en eerste, tweede of
vervolguitgifte, komen minder vaak
voor. Dit kan te maken hebben met de
moeilijkheidsgraad van het implemen-
teren van uitgiftebegeleiding. Bij een
goede uitgifte hoort een uitgebreide
voorlichting waarbij een gedegen kennis
van de aandoening, de werking en
bijwerkingen van het geneesmiddel
nodig is. Wat betreft de kwaliteit is het
opvallend dat veel plannen tekort-
schieten. Door meer aandacht te
besteden aan duidelijke doelstelling,
tijdpad en meetbaarheid kan een
apotheekteam meer profijt hebben van
zijn apotheekjaarplan. Anderzijds moet
rekening gehouden worden met het feit
dat het maken van jaarplannen voor veel

apotheken nog een relatief nieuwe
bezigheid is waarmee ze nog niet erg
vertrouwd zijn.

Een opvallend verschijnsel zijn de
gezamenlijke plannen van apotheken die
als cluster een jaarplan inleveren. Het is
opvallend dat bij een cluster gemiddeld
meer FPZ-activiteiten worden gepland
dan bij de individuele apotheken, wat
kan betekenen dat samenwerking tussen
apotheken aanleiding is voor het
uitvoeren van meer FPZ- activiteiten.
Hierbij kan worden gedacht aan het
uitwisselen van ideeën, het gezamenlijk
aanpakken van belemmeringen en elkaar
stimuleren en controleren bij de
uitvoering van gemaakte afspraken.
Hetzelfde geldt voor het verschijnsel van
regionale samenwerking. Er kan door
een dergelijke regionale samenwerking
onderlinge afstemming ontstaan over de
wijze waarop de zorg wordt uitgevoerd.
Verder zal het beleid van
zorgverzekeraar VGZ een rol spelen bij
het totstandkomen van de jaarplannen.

Tabel 4

fpz-activiteiten van individuele apotheken en apotheekclusters.

FPZ-activiteit Individuele Apotheek- p-waarde

apotheken clusters 

(n = 109) (n = 7)

Diabetes 50 4 0,05

Astma/COPD 28 3 0,09

Hoofdpijn 10 2 0,15

Osteoporose 8 1 0,06

Incontinentie 8 0 0,07

Cholesterol 5 0 0,05

Depressie 3 1 0,15

Reuma 2 0 0,03

Bloeddruk 1 0 0,02

Overige 52 3 0,02

Eerste uitgifte 16 3 0,18

Tweede uitgifte 9 2 0,16

Herhaalrecepten 6 0 0,06

Zelfzorg 23 2 0,04

jonge honden prijs 2005
Ben jij een jonge hond? Vrij vertaald: ben jij bezig met een innovatief FPZ-(registratie)project? Dan maak je kans

op een prijs van minimaal 1000 euro. In 2005 wordt namelijk voor het eerst de ‘Jonge Honden Prijs’ van de

Vereniging van Jonge Apothekers uitgereikt. Deze geldprijs wordt toegekend aan een individuele jonge apotheker

of groep jonge apothekers die zich op een onderscheidende manier bezighouden met farmaceutische

patiëntenzorg. Er is tot 1 maart 2005 gelegenheid projecten in te sturen. De prijs wordt uitgereikt op de VJA-

Voorjaarsdag 2005; de datum is nog niet bekend. De jury bestaat uit: Marcel Bouvy (SIR/Apotheek Stevenshof

Leiden); Carrie Brodie-Meijer (www.artsenapotheker.nl); Siem Buys (lid Tweede Kamer voor het CDA); Han de Gier

(bijzonder hoogleraar FPZ aan de RUG); en Ele Visser (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie). Voor meer

informatie zie de door mevrouw Brodie-Meijer gemaakte website: www.jongehonden.net.

De zorgverzekeraar kan indirect een
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de
FPZ.

Bij de interpretatie van de gegevens
moeten we ons realiseren dat het gaat om
FPZ-activiteiten uit het jaarplan. Een
apotheek kan FPZ-activiteiten
ondernemen buiten het jaarplan.

Concluderend kan worden gesteld dat
er vaak projecten worden genoemd welke
zijn uitgewerkt en worden aangeleverd
door organisaties zoals het WINAp en
Zorgplan. Het gebruikmaken van reeds
ontwikkeld materiaal en bijscholing levert
tijdwinst op en verlaagt de werkdruk van
de apotheker. Voor de KNMP, het
WINAp en zorgverzekeraars zou dit
aanleiding kunnen zijn om meer van dit
soort projecten te ontwikkelen. Ook de
regionale samenwerking van apotheken
en clustervorming van apotheken bieden
een goede mogelijkheid om FPZ te
bevorderen en te stimuleren. Zo kunnen
samenwerkingsverbanden van apotheken
een efficiënte en positieve bijdrage
leveren aan het optimaliseren en
implementeren van FPZ ●
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