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Verslag van de tweede WINAp/Glaxo Wellcome expertmeeting

Wie doet wat 
in FPZ?

Op 16 februari 2000 vond op uitnodiging van
het WINAp een bijeenkomst plaats bij
GlaxoWellcome rond het thema

farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) in de apotheek.
Genodigden waren de winnaars van de Farmaceutische
Patiëntenzorg Prijs in 1999, die deze keer terechtkwam
bij de KwaliteitsKring Zuid-Oost Utrecht. Verder
waren vertegenwoordigers aanwezig van de Special
Interest Groups rond FPZ. In totaal waren er
30 apothekers en apothekersassistenten bijeen om zich
over de volgende vragen te buigen.
● Wat zijn de taken binnen FPZ?
● Wat zijn de randvoorwaarden voor de uitvoering?
● Wat kan een assistent bijdragen aan FPZ?

Apothekers en assistenten zaten in verschillende
werkgroepen, zodat van beide groepen professionals het
standpunt over FPZ duidelijk werd. Na de aftrap door
dagvoorzitter Kees de Blaey werd in werkgroepen
gediscussieerd. Deze discussies werden geleid door
Marij Schüsler van het WINAp en Miranda Pronk, 
die als onderzoeker betrokken is bij het CounterCoach
project (afdeling Farmaco-epidemiologie &
Farmacotherapie, Universiteit Utrecht). De rapportage
uit beide groepen en de plenaire discussie daarover
werden geleid door Foppe van Mil, die enige weken
daarvoor gepromoveerd was op het thema
‘pharmaceutical care’ ofwel farmaceutische
patiëntenzorg bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit verslag laat zien hoe deze groepen apothekers 
en assistenten denken over FPZ, de vereiste rand-
voorwaarden en de taak voor assistenten binnen FPZ.

Taken farmaceutische patiëntenzorg
Tijdens een brainstorm werden diverse activiteiten

genoemd die onder het begrip FPZ vallen. Zowel hoofd-
taken, einddoelen als deeltaken werden genoemd. In de
opsomming zijn twee rubrieken te onderscheiden: de
patiëntgerichte activiteiten en de artsgerichte activiteiten.

PATIËNTGERICHTE ACTIVITEITEN
Voor zowel de apothekers als de assistenten blijkt

FPZ allereerst een patiëntgerichte taak te zijn. De
individuele patiënt en zijn geneesmiddelengebruik 
staan centraal. Uitkomsten waarnaar gestreefd wordt,
zijn de bevordering van therapietrouw (en daarmee 
een optimaal e±ect van de farmacotherapie) en de
bevordering van de kwaliteit van leven. De opsomming

laat zien dat in diverse soorten contacten apothekers en
assistenten voor zichzelf een rol zien in het begeleiden
van de geneesmiddelengebruiker.

De patiëntgerichte activiteiten zijn:
● geven van instructies over geneesmiddelengebruik;
● inspelen op individuele behoeften (informatie,

geneesmiddel);
● selecteren van patiënten met een zelfde

geneesmiddelenprofiel en het probleemgebruik
daarbij;

● begeleiden van en voorlichting geven bij de eerste
uitgifte, de tweede uitgifte en de vervolguitgifte(n);

● adviseren bij zelfzorg en controle op interacties en
contra-indicaties;

● bewaken (computer) en bevorderen (gesprek) van de
therapietrouw;

● groepsvoorlichting (patiënten, scholen);
● spreekuur, open dag;
● huisvisites.

ARTSGERICHTE ACTIVITEITEN
Contacten met voorschrijvers vormen een andere

groep van FPZ-activiteiten. Hieronder valt 
bijvoorbeeld het individuele contact naar aanleiding 
van een recept, omdat er een ongewenste interactie is
gesignaleerd door het apotheeksysteem. Maar ook de
bijeenkomsten met een groep artsen rondom
farmacotherapie, het zogenaamde Farmacotherapie
Overleg (FTO), vallen hieronder. De activiteiten
tijdens de contacten met de voorschrijvers zijn:
● vragen van aanvullende informatie, zoals de sterkte

van een geneesmiddel;
● controle van de bedoelingen van een voorschrijver,

bijvoorbeeld bij een interactiemelding;
● aanpassing van de medicatie als er een probleem wordt

gesignaleerd;
● aanpassing van de toedieningsvorm indien de patiënt

problemen heeft met inname of toepassing;
● ingaan op vragen van de arts over geneesmiddelen.

Vereiste randvoorwaarden FPZ
De uitvoering van FPZ-taken gebeurt niet vanzelf.

Er zullen randvoorwaarden zijn waaraan moet worden
voldaan. Als eerste stelden we de vraag: Wat heeft u
nodig om FPZ te kunnen uitvoeren? Apothekers en
assistenten noemden de volgende voorwaarden waaraan
moet zijn voldoen om FPZ te kunnen verlenen.
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WAT IS NODIG?
● Eerlijkheid.
● Nauwgezetheid.
● Geneesmiddelenkennis.
● Warenkennis (zelfzorg).
● Computerkennis.
● Communicatieve vaardigheden.
● De interne structuur moet op FPZ zijn afgestemd.

WAT VORMT EEN BELEMMERING?
Nog meer kwamen we aan de weet, door apothekers

te vragen naar de problemen rond de invoering van
FPZ. Bij de assistenten ontbrak helaas de tijd om nog op
deze vraag in te gaan. Wat wordt door de apothekers als
moeilijk of lastig ervaren bij de implementatie van FPZ?
De apothekers noemden allerlei zaken die gerelateerd
zijn aan de individuele apotheekmedewerker dan wel
aan de organisatie van de apotheek.

FPZ-eisen op individueel niveau zijn:
● Andere manier van denken (‘het 100 mg denken

afleren’).
● Communicatieve vaardigheden.
● Toepassing/vertaling van geneesmiddelenkennis.

FPZ-eisen op organisatieniveau zijn:
● Controle op het gedrag aan de balie.
● Beleid dat resulteert in concrete afspraken.
● Planmatig werken met een goede (reële) 

tijdplanning.
● Voldoende tijd en personeel.
● Afstemming met andere zorgverleners.
● Vastleggen van patiëntengedrag en andere parameters

(dan worden e±ecten zichtbaar).
● Steun van en aan collega’s bij implementatie-

inspanningen.

Voor het WINAp is deze informatie zeer relevant,
gezien de intentie dit jaar veel aandacht te besteden aan
het onderwerp implementatie. Maar ook de opleidingen
kunnen hiervan leren. Het is duidelijk dat er nog veel te
doen is voor de invoering van FPZ-taken in de
apotheek. Voor apothekers betekent FPZ meer dan
alleen de uitvoerende taken van de individuele
professional. Apothekers zullen ook in staat moeten zijn
de organisatie aan te passen aan de invoering van FPZ
en hun personeel in dit veranderingsproces te
begeleiden. De expertise ontstaat niet vanzelf, hetgeen
consequenties heeft voor opleiding en nascholing.

Taakverdeling bij FPZ
De laatste vraag die werd voorgelegd aan de groepen

luidde: in hoeverre kunnen en willen
apothekersassistenten in FPZ-taken participeren?

Ook bij deze vraag werden veel eigen ervaringen
ingebracht. Regelmatig werden verschillen gesignaleerd
in de mate waarin apothekers FPZ-zaken delegeren aan
assistenten. Het opbellen van de arts, het bespreken van
te laat terugkomen voor herhaalmedicatie: soms is het
een taak van de apotheker en soms van de assistent. Ook
werd duidelijk dat de vragen Wat wil ik? en Wat kan ik
op het gebied van FPZ? sterk worden bepaald door de

positieve en de negatieve ervaringen in de eigen
apotheek. Concreet houdt dit in dat de opvattingen over
wat men wil en kan binnen FPZ beïnvloed worden door
de positieve of negatieve ervaringen aan de balie of met
de arts.

Duidelijk werd dat assistenten tot zeer veel in staat
zijn op het gebied van FPZ, mits zij taken krijgen
toegewezen en daarin ook begeleid worden. Soms
kiezen apothekers ervoor veel zelf te doen, waardoor
assistenten minder participeren in FPZ. Maar bijna alle
activiteiten zijn uit te voeren door assistenten, mits zij
kunnen terugvallen op een goede interne structuur in de
apotheek die de uitvoering van FPZ faciliteert. Goede
begeleiding is een randvoorwaarde om als assistent
FPZ-taken te kunnen uitvoeren.

Tijdens de slotdiscussie werd duidelijk dat voor
assistenten vooral onverwachte kennisvragen lastig
kunnen zijn en hulp van de apotheker dan belangrijk is.
Dit vereist een deskundige en voor de assistenten
beschikbare apotheker.

Conclusie
FPZ bestaat uit zowel arts- als patiëntgerichte

activiteiten. FPZ-activiteiten kunnen worden
uitgevoerd als aan een aantal randvoorwaarden is
voldaan. Of deze randvoorwaarden zijn gerealiseerd in
de Nederlandse apotheken, is nog niet onderzocht. Voor
zover bekend, vindt FPZ nog lang niet in alle
Nederlandse apotheken plaats. Want het blijft bij
individuele indrukken en ervaringen; er zijn slechts
enkele gegevens bekend over omvang en aard van FPZ
in de Nederlandse apotheek. Tijd voor onderzoek dus.
Met de benoeming van dr. Kees de Blaey als hoogleraar
Farmaceutische Patiëntenzorg, hoopt de Faculteit
Farmacie in Utrecht hieraan een bijdrage te mogen gaan
leveren, in samenwerking met onder andere het
WINAp en de Groningse collega’s. Ook internationale
samenwerking is daarbij belangrijk, zoals deelname aan
het Pharmaceutical Care Network Europe.

FPZ kan het beroep van apothekersassistent
aantrekkelijker maken. Het betreft immers een
uitbreiding van de oorspronkelijke taken: het bereiden
en afleveren van geneesmiddelen. Als de gevraagde
geneesmiddelenkennis te complex wordt, zal de
apotheker voor een goede afhandeling moeten zorgen.
Voor assistenten is het belangrijk dat zij een beroep
kunnen en durven doen op hun apotheker. 
Teamwork komt daarmee letterlijk in beeld ten gunste
van de patiënt ●
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ONDERSTEUNING
De expert meeting kwam tot stand dank zij bijdragen

van het WINAp en van GlaxoWellcome BV.


