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Het farmaceutische praktijkonderzoek heeft in
de jaren tachtig van de vorige eeuw een
impuls gekregen door het verschijnen van het

Engelse Nuheld-rapport [1]. In dit rapport werd voor
het eerst in internationaal perspectief het belang van
farmaceutisch praktijkonderzoek onderkend. Tot dat
moment was veel van het farmaceutische onderzoek
fragmentarisch, en vooral analytisch en bereidings-
technisch gericht. Het Nuheld-rapport bracht daarin
verandering door (ziekenhuis)apothekers te stimuleren
bijdragen aan farmaceutisch praktijkonderzoek te
leveren die zijn gericht op de patiëntenzorg of op de
uitkomsten van de interventies van apothekers.

De ziekenhuisfarmacie in Nederland heeft de
afgelopen twintig jaar een positieve ontwikkeling
doorgemaakt die in lijn is met voornoemd rapport. Door
een verschuiving van een productgerichte naar een
servicegerichte organisatie, richtte het praktijk-
onderzoek zich meer en meer op de patiënt. In het
beleidsplan “Alles woelt om verandering” van de NVZA

wordt een lans gebroken voor het verder ontwikkelen
van de patiëntgerichte farmacie [2].

Er is geen eensluidende mening over wat we wel en
niet onder praktijkonderzoek moeten rangschikken. 
In dit overzicht wordt onder farmaceutisch praktijk-
onderzoek in de ziekenhuisapotheek verstaan [3, 4]:
● onderzoek dat wordt uitgevoerd vanuit de

ziekenhuisapotheek (locatie);

Farmaceutisch praktijkonderzoek 
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Veiligheid 
van patiënt 
staat voorop

In dit overzicht wordt de historie geschetst van

praktijkonderzoek in de ziekenhuisapotheek.

Belicht wordt het ontwikkelen van vorming 

en training in het opleidingsprogramma 

van ziekenhuisapothekers om goed

praktijkonderzoek uit te voeren. Voorts wordt 

het strategische belang van praktijkonderzoek
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Eenheidsafleveringsverpakkingen gaven de aanzet tot onderzoek naar medicatiefouten.

Kernpunten

● Farmaceutisch onderzoek vanuit de ziekenhuisapotheek is verschoven van

productgericht (laboratoriumanalyse, bereidingen) naar patiëntgericht

onderzoek.

● Patiëntgericht onderzoek vanuit de ziekenhuisapotheek is vaak klinisch

ondersteunend onderzoek waarbij het klinisch-farmaceutische laboratorium een

rol speelt.

● Speerpunten van het farmaceutische praktijkonderzoek in ziekenhuizen voor de

komende jaren zijn patiëntveiligheid en farmacogenetica.
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● onderzoek dat betrekking heeft op patiënten;
● onderzoek waarmee wordt beoogd de (farmaco)-

therapie bij patiënten te verbeteren.

Van houdbaarheid tot farmacogenetica
De Nederlandse ziekenhuisapotheker staat in een

lange traditie wat betreft het zelfstandig uitvoeren van
praktijkgericht onderzoek. Vanaf omstreeks 1960 werd
via het blad Mededeling van de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers vooral gerapporteerd over
onderzoek naar de stabiliteit van geneesmiddelen,
nieuwe bereidingsvoorschriften en nieuwe bepalings-
methoden voor geneesmiddelen.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd
volgens de publicaties het onderzoeksdomein uitgebreid
met onderzoek in lichaamsmateriaal: bloedspiegel-
bepalingen en toxicologie. Centra die een belangrijke rol
in die ontwikkelingen hebben gespeeld, zijn het
St Radboud Ziekenhuis Nijmegen (‘therapeutic drug
monitoring’; prof. dr. E. van der Klein en dr. T.B. Vree),
de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (kwaliteitssysteem
‘therapeutic drug monitoring’; dr. I.C. Dijkhuis), de
Apotheek Academisch Ziekenhuis Groningen
(toxicologie; prof. dr. D.R.A. Uges) en de Apotheek
Academisch Medisch Centrum te Amsterdam – destijds
Wilhelmina Gasthuis (‘drugs screening’; drs. J. Fildedt
Kok en drs. P.E. Kamp). De onderzoeksinitiatieven in
de genoemde instellingen leidde ertoe dat naast de
bereiding van geneesmiddelen ook het klinisch-
farmaceutische en toxicologische laboratorium een vaste
plaats in de meeste ziekenhuisapotheken kreeg. 

Onderzoek naar verbetering van de geneesmiddelen-
distributie en de introductie van eenheidsaHeverings-
verpakkingen leverden de eerste onderzoeken naar
medicatiefouten en veilige toediening van
geneesmiddelen op. Vanuit het St Radboud Ziekenhuis
Nijmegen (prof. dr. E. van der Klein en prof. dr. Y.A.
Hekster) en de Apotheek Tilburgse Ziekenhuizen (dr.
A. van der Kuy) werd al snel daarna het belang van de
ontwikkeling van klinische farmacie benadrukt. 

In de jaren tachtig en daarna werden de
toepassingen in de farmacokinetiek speerpunt in het
praktijkonderzoek. Met name onderzoek naar het
optimaal doseren van aminoglycosiden en andere
geneesmiddelen met een geringe therapeutische breedte
vond brede toepassing. Als instituten die belangrijke
impulsen aan deze ontwikkeling hebben gegeven,
kunnen worden genoemd de Apotheek Haagse
Ziekenhuizen (prof. dr. A.A.T.M.M. Vinks en
dr. D. Touw) en de Apotheek Medisch Spectrum
Enschede in samenwerking met de afdeling
Farmacokinetiek van de Rijksuniversiteit Groningen.
(dr. C. Neef en dr. J.H. Proost). 

Inmiddels was het tijdschrift Pharmacy World &
Science al tien jaar het Nederlandse forum van
wetenschappelijke publicaties van eigen bodem,
alhoewel natuurlijk ook de andere internationale
tijdschriften op bijdragen van Nederlandse
ziekenhuisapothekers konden rekenen. Vele
niet-academische ziekenhuisapothekers gebruikten het
in 1984 opgerichte tijdschrift Ziekenhuisfarmacie als
publicatieplatvorm. 

In de jaren negentig gingen de ontwikkelingen door,
met name de ondersteuning van patiënten die behandeld
werden met HIV-middelen (St Radboud Ziekenhuis
Nijmegen; dr. D.M. Burger), antimycotica
(Academisch Medisch Centrum, Amsterdam;
dr. H.J. Guchelaar) en oncolytica (Antonie van
Leeuwenhoekziekenhuis, Amsterdam; prof. dr.
J.H. Beijnen). Bijzondere belangstelling voor
farmacokinetisch onderzoek in de neonatologie is
onderdeel van het werk in het Academisch Ziekenhuis
Rotterdam (dr. A.G. Vulto).

De erkenning van de subspecialisatie klinische
farmacologie voor ziekenhuisapothekers vormde een
impuls voor meer patiëntgebonden en klinisch farmaco-
epidemiologisch onderzoek (prof. A.C.G. Egberts;
Tilburg en Utrecht). De ziekenhuisapothekers van het
Universitair Medisch Centrum Leiden richtten hun
onderzoek op de analytische, biochemische en klinische
aspecten van bisfosfonaten (prof. P. Vermeij). In
Friesland werd onderzoek gestart naar de impact van
ziekenhuisrichtlijnen en formularia, medicatieveiligheid
en medicatiegebruik bij hoogbejaarde patiënten
(prof. dr. J.R.B.J. Brouwers; Heerenveen, Leeuwarden
en Groningen). Voorts mag niet onvermeld blijven het
initiëren van het zogenaamde uitkomstonderzoek
(bijvoorbeeld dr. A Steenhoek; Alkmaar) en het
onderzoek naar de betekenis van farmacogenetica voor
het optimaliseren van de farmacotherapie
(drs. J.M.H. Conemans; ’s-Hertogenbosch).

Uiteraard kan dit overzicht slechts een impressie
geven van de veelheid van farmaceutisch praktijk-
onderzoek in heden en verleden van de ziekenhuis-
apotheek.

De toename van het wetenschappelijke praktijk-
onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen kan ook
geobjectiveerd worden. Het aantal wetenschappelijke
publicaties in ‘peer-reviewed’, door Medline
geïndexeerde tijdschriften is de afgelopen vijf jaar
gestegen van ongeveer 90 publicaties per jaar naar ruim
130 in het jaar 2002. Van belang is dat het aantal
ziekenhuisapothekers die betrokken zijn bij een of meer
wetenschappelijke publicaties eveneens toeneemt. Ook
het aantal gepromoveerde ziekenhuisapothekers neemt
toe. In 2002 was circa 14% van de ziekenhuisapothekers
gepromoveerd. Hoewel dit percentage door de jaren
heen langzaam is gestegen, is het nog steeds erg laag in
vergelijking met veel andere klinische specialismen.

Opleiding ziekenhuisapotheker
Een belangrijke ontwikkeling in de jaren negentig

was ook dat ziekenhuisapothekers in opleiding verplicht
werden het eigen onderzoek dat wordt uitgevoerd in het
kader van de opleiding, te publiceren in het tijdschrift
Ziekenhuisfarmacie, dat sinds 1999 als tweemaandelijkse
Special Ziekenhuisfarmacie onderdeel is van het
Pharmaceutisch Weekblad.

In het kader van de opleiding tot ziekenhuis-
apotheker is er de verplichting zes maanden aan eigen
onderzoek te besteden. Binnen de Commissie
Wetenschappelijke Zaken en Opleiding (CWZO) van
de NVZA zijn de laatste jaren belangrijke stappen gezet
ter verbetering van de kwaliteit van het
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wetenschappelijke onderzoek. Zo wordt het
onderzoeksvoorstel eerst door de CWZO getoetst op
kwaliteit en uitvoerbaarheid en aan het eind dient het
praktijkonderzoek gepresenteerd te worden op de
wetenschappelijke vergadering van de NVZA. De
uitvoering en de resultaten worden getoetst en tot slot
gepubliceerd in de Special Ziekenhuisfarmacie van het
Pharmaceutisch Weekblad. In toenemende mate wordt het
praktijkonderzoek ook gepubliceerd in internationaal
erkende tijdschriften.

In de in 2001 opgerichte Masterclass Ziekenhuis-
farmacie wordt de toekomstige ziekenhuisapotheker
vertrouwd gemaakt met de methodologie van klinisch
onderzoek. Als voorbeeld moge dienen het onderzoek
naar geneesmiddelinteracties met lithium. Tijdens de
Masterclass van 2002 hebben dertig ziekenhuis-
apothekers in opleiding in hun eigen opleidingsinstituut
gegevens verzameld over tien patiënten die lithium
gebruiken, met als verzoek op een bepaalde indexdatum
te kijken of een NSAID of een diureticum als
comedicatie werd gebruikt. Voorts werd gekeken naar
de lithiumspiegels die werden bereikt, om uiteindelijk
de klinische relevantie van geneesmiddelinteracties bij
lithium vast te stellen. Een dergelijk model, waarbij in

een groot aantal centra patiëntgegevens worden
verzameld, blijkt een doelmatige wijze van praktijk-
onderzoek te zijn en zal naar wij denken ook in  de
toekomst belangrijke mogelijkheden bieden.

Daarnaast wordt in toenemende mate de opleiding
tot ziekenhuisapotheker gecombineerd met een
promotieonderzoek, de zogenaamde ZAPIKO-
constructie (opleidingsduur 6 jaar). Hiermee is een
goede basis gelegd voor het stimuleren van
wetenschappelijk praktijkonderzoek in de ziekenhuis-
apotheek.

Strategisch belang
In het beleidsplan van de NVZA wordt een

belangrijke plaats ingeruimd voor wetenschappelijk
onderzoek en in het bijzonder patiëntgericht onderzoek
[2]. Dit vanuit de overtuiging dat zulk onderzoek
uiteindelijk bijdraagt aan een verbetering van de
patiëntenzorg en het aanzien van de Nederlandse
ziekenhuisfarmacie. De onderzoeksthema’s voor de
toekomst laten zich samenvatten tot het leren over het
geneesmiddel en zijn toepassing bij de individuele
patiënt. Momenteel is er veel aandacht voor onderzoek
naar medicatieveiligheid en het optimaliseren van
farmacotherapie. Dit laatste is – in de context van de
intramurale en de extramurale omgeving – gerelateerd
aan de vraag over het al dan niet voorschrijven tot en met
de toediening van het geneesmiddel.

In dit kader wordt algemeen erkend dat de discussie
moet gaan over de ontwikkeling van ‘safe medicines’
naar ‘safe medication practice’. Hierbij spelen de in de

internationale literatuur gehanteerde begrippen als
‘good prescribing practice’, ‘good pharmacotherapy
practice’ [5], ‘good dispensing practice’, ‘good labelling
practice’, ‘good administration practice’ en ‘good
information practice’ een belangrijke rol. 

Inmiddels zijn er via het Kwaliteits Instituut voor de
Gezondheidszorg CBO initiatieven ondernomen om
medicatieveiligheid op de agenda van alle ziekenhuis-
apothekers te krijgen. Zo’n tien onderzoeksprojecten
zijn thans in uitvoer. De verwachting is dat in het kader
van de Kwaliteitswet ziekenhuizen het uitvoeren van
praktijkonderzoek door ziekenhuisapothekers zal
toenemen.

De volgende in het Verenigd Koninkrijk gekozen
drieledige doelstelling verdient in Nederland
navolging [6]:
● 100% van alle ziekenhuisapotheken moet de gegevens

uit praktijkonderzoek gebruiken;
● ten minste 10% van alle ziekenhuisapotheken moet bij

de uitvoer van praktijkonderzoek betrokken zijn;
● ten minste 1% van alle ziekenhuisapothekers moet als

onderzoeksleider herkenbaar zijn.
Op basis van deze uitgangspunten kan de

ziekenhuisapotheker binnen een multidisciplinair team
meewerken aan de verdere verbetering van de
geneesmiddelenvoorziening. Het doel is immers een
bijdrage leveren aan veiligheid, rationaliteit en kwaliteit
van het geneesmiddelengebruik voor individuele
patiënten en voor de maatschappij als zodanig. Daarmee
is het bestaansrecht van onze beroepsgroep vanuit
wetenschappelijk maar vooral ook maatschappelijk
perspectief te verantwoorden en in lijn met de eisen die
de Inspectie voor de gezondheidszorg aan ons stelt [7].

Besluit
Het farmaceutische praktijkonderzoek staat hoog op

de agenda van de Nederlandse ziekenhuisapothekers.
De uitvoerbaarheid van dit onderzoek is slechts
mogelijk indien naast erkenning ook Gnanciële
ondersteuning van dit soort onderzoek structureel
mogelijk wordt ●
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