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Zoals bij zoveel nieuwe
initiatieven, is het begrip
farmaceutische patiëntenzorg

na het ontstaan her en der opgepakt,
beschreven en bediscussieerd (tabel 1).
Gezien de relatief korte periode die sinds
de eerste publicaties is verlopen, is het
niet verwonderlijk dat de internationale
literatuur meer bijdraagt tot
spraakverwarring dan tot eenduidigheid,
als je naar de verschillende deGnities
kijkt [1-6]. 

Is, om te beginnen, farmaceutische
patiëntenzorg wel de correcte vertaling
van ‘pharmaceutical care’? Letterlijk zou
deze immers ‘farmaceutische zorg’
moeten luiden, maar dit begrip betekent
in Nederland ‘pakket van zorg dat voor
vergoeding in aanmerking komt’.

Hoe dan ook, het ontbreken van een
internationaal eenduidige deGnitie
behoeft geen beletsel te zijn om gewoon
met farmaceutische patiëntenzorg aan de
slag te gaan.

Wat is farmaceutische patiëntenzorg?

Aan de slag met een ontluikend
begrip
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Tabel 1

farmaceutische patiëntenzorg volgens definities in de literatuur

Mikeal e.a 1975 [1]  Care that a given

patient requires and recieves which assures

safe and rational drug use

Brodie e.a1980 [2]  Care that includes

determination of the drug needs for a

given individual and the provision not only

of required drugs but also of the services

necessary (before, during and after

treatment) to ensure optimally safe and

effective therapy

Heppler 1987 [3]  A covenantal relationship

between a patient and a pharmacist in

which the pharmacist performs drug use

control functions (with appropiate

knowledge and skill) governed by the

awareness of and commitment to the

patient's interest

Heppler e.a. 1990 [4]  The responsible

provision of drugtherapy for the purpose

of achieving definite outcomes that

improve the patient's quality of life

Cipolle e.a. 1998 [5]  A practice in which

the practitioner takes responsibility for a

patient's drug-related needs and is held

accountable for this commitment

WINAp 1998 [6]  Farmaceutische patiënten-

zorg is de inspanning van het apotheek-

team op het gebied van de farmaco-

therapie met als doel de kwaliteit van leven

van de patiënt te verbeteren

Zorg, door wie?
We zien in tabel 1 wel wat

verschillende formuleringen, maar
inhoudelijk is er niet echt onderscheid.
Het WINAp perkt de bestaande deGnitie
echter in 1998 in en legt vast door wie
farmaceutische patiëntenzorg geleverd
wordt (het apotheekteam) en noemt – in
navolging van Heppler en Strand [4] – als
uitkomst verbetering van de kwaliteit
van leven. Het apotheekteam is
ongetwijfeld genoemd omdat men erkent
dat apothekers niet alleen farmaceutische
patiëntenzorg kunnen leveren. In
Nederland zijn dat immers ook de
apothekersassistenten. Het is een
terechte aanvulling, omdat de
apothekersassistenten het leeuwendeel
van de dagelijkse patiëntencontacten
voor hun rekening nemen en zo als de
verlengde arm van de apotheker
fungeren. Letterlijk genomen vindt het
WINAp dus dat farmaceutische
patiëntenzorg niet door anderen dan

apothekers en hun personeel geleverd
kan worden. Maar als we in de
gezondheidszorg de patiënt werkelijk
centraal stellen, is dat irrelevant: het zal
de patiënt ‘een zorg zijn’ hoe en door wie
deze zorg wordt gerealiseerd.

Grenzeloze zorg dus, waarbij niet bij
voorbaat vaststaat wie wat mag doen. De
Wet BIG zegt er wel iets over, maar daar
gaat het meer om de bescherming van de
bevolking dan om het aJakenen van
bevoegdheden. 

In de dagelijkse praktijk vereist de
kwaliteit niettemin dat farmaceutische
patiëntenzorg onder
eindverantwoordelijkheid van een
apotheker geleverd wordt. Anderen,
zoals apothekersassistenten, dragen
daaraan zeker bij, net zoals andere
zorgverleners, maar ze hebben geen
centrale rol. Het WINAp zal dus moeten
bekijken of de WINAp-deGnitie moet
worden aangepast.

Hoe?
In essentie is farmaceutische

patiëntenzorg gericht op het individu.
Deze zorg krijgt de vorm van een op die
ene persoon afgestemd farmaceutisch
behandelplan. Dat is iets anders dan een
medisch behandelplan of een
verpleegkundig behandelplan. Deze
plannen concurreren niet met elkaar
maar vullen elkaar aan, waarbij soms
onduidelijkheid kan bestaan over wat
waaronder thuishoort.

Een farmaceutisch behandelplan heeft
als elementen:
● er bestaat een vertrouwensrelatie

tussen een of meer leden van het
apotheekteam en de patiënt;

● de problemen met het gebruik van
geneesmiddelen (en hulpmiddelen)
worden op een rij gezet;

● de volgorde van belangrijkheid daarin
wordt vastgesteld;

DEEL 1

Farmaceutische patiëntenzorg: waar gaat het om, wat valt eronder en wat

niet, en wie verleent deze zorg?
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respecteren
en aanvullen.
Dit zal zeker
bevorderd worden door
het opnemen van openbare apothekers in
de WGBO, maar de persoonlijke inzet
van alle betrokkenen – de patiënt
inbegrepen – blijft minstens zo
belangrijk.

Invulling van de zorg
Een farmaceutisch behandelplan is

een individuele maar niet een unieke
oplossing. Al is de bereikte oplossing
voor meerdere personen dezelfde, er is
wel op individueel niveau over nagedacht
en dat is voldoende om zo’n
behandelplan farmaceutische patiënten-
zorg te mogen noemen.

Het hanteren of het raadplegen van
formularia, tijdschriftartikelen,
handboeken of zelfs farmaceutische
patiëntenzorgstandaarden op zichzelf is
nog geen farmaceutische patiëntenzorg.
Dat verandert zodra er een op een
individu gerichte oplossing uit wordt
afgeleid. Een vergelijkbare situatie
ontstaat wanneer iemand een folder over
bijvoorbeeld maagmiddelen krijgt
aangereikt. Een aanzet tot
farmaceutische patiëntenzorg is dit wel,
maar het is niet af. Dat wordt het pas als
er uitleg over wordt gegeven, gericht op
die ene persoon. Zelfs als die persoon
zelf de keuze maakt, kan dit
farmaceutische patiëntenzorg genoemd
worden.

Doelmatigheid
In de verschillende deGnities van

farmaceutische patiëntenzorg wordt het
begrip doelmatigheid niet genoemd. Dat
kan en mag ook niet zolang de overheid
(politiek) geen richtlijnen geeft over wat
een leven of wat de kwaliteit van leven
waard is in Nederland. Hetzelfde geldt
voor het begrip therapeutische waarde dat
het College voor zorgverzekeringen
hanteert bij het toelaten van
geneesmiddelen tot het verzekerde
pakket. Een en ander betekent overigens
niet dat zorgverleners geen rekening

● de gewenste klinische uitkomst wordt
vastgesteld;

● de alternatieven worden op een rij
gezet;

● de beste oplossing wordt gekozen en
afgestemd met andere betrokkenen;

● een plan wordt geformuleerd en
uitgevoerd;

● de resultaten van het plan worden
gevolgd en het plan wordt zo nodig
aangepast.

Dat is niet meer en niet minder dan
het toepassen van kwaliteitsdenken in de
farmacotherapie, zoals in Gguur 1 is
weergegeven. Het plaatje verenigt de
rondgaande beweging van de Demming-
cirkel (‘plan, do, act, check’) met de
rollen die daaruit in de apotheek
voortvloeien.

Bij een farmaceutisch behandelplan
gaat het in de praktijk om opsporen,
verhelpen, verminderen en voorkomen
van geneesmiddelgerelateerde
problemen. De problemen kunnen te
maken hebben met de juiste
farmacotherapie (de voorschrijLant) en
het juiste gebruik (de kant van de
patiënt). Verder gaat het ook om
hulpmiddelen en om preventie. Daarbij
zullen apothekers, artsen en
verpleegkundigen ervoor moeten waken
dat ze op elkaars stoel gaan zitten, maar
zorgen dat ze deel uitmaken van een
team waarvan de leden elkaar

Figuur 1

het farmaceutische behandelplan
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moeten houden met de
kosten van wat ze doen. Het

betekent wel dat ze weinig
houvast hebben. Natuurlijk, de

farmaceutische patiëntenzorg zal zich
aan de principes van doelmatigheid
moeten houden, omdat kostenbeheersing
extra mogelijkheden geeft die weer
bijdragen aan de kwaliteit van de
gezondheidszorg.

Conclusie
Farmaceutische patiëntenzorg is alleen
farmaceutische patiëntenzorg als ze
gericht is op een individu en geleverd
wordt door op dit gebied deskundige
professionals. Farmaceutische patiënten-
zorg moet beschouwd worden als een
ontwikkelrichting die apothekers zijn
ingeslagen en die van productgerichtheid
naar patiëntgerichtheid leidt.

Apothekers en hun team worden dus
zorgverleners als de dagelijkse praktijk
van hun farmaceutische zorg zich op de
patiënt richt. Het geneesmiddel is daarbij
een belangrijk hulpmiddel ●

literatuur
1 Mikeal RL, Brown TP, et al. Quality of

pharmaceutical care in hospitals. Am J Hosp
Pharm 1975;32:567-74.

2 Brodie DC, Parish PA, Poston JW. Societal
needs for drugs and drug-related services. Am J
Pharm Ed 1980;44:276-8.

3 Heppler CD. The third wave in pharmaceutical
education and the clinical movement. Am J
Pharm Ed 1987;1:369-85.

4 Heppler CD, Strand LM. Opportunities and
responsibilities in pharmaceutical care. Am J
Hosp Pharm 1990;47;533-43.

5 Cipolle, RJ, Strand LM, Morley PC.
Pharmaceutical care practice. New York:
McGraw-Hill; 1998.

6 Schüsler-van Hees MTIW, De Smet PAGM,
Tromp TFJ. WINAp gaf farmaceutische
patiëntenzorg in 1998 handen en voeten.
Pharm Weekbl 1998;133:1944-6.


