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Receptcontrole door apotheker moet vóór en niet na afhandeling recept

Belangrijke taken gaan voor

Voor apothekers is het belangrijk de recepten te
controleren. Ook als ze overdag niet in de
apotheek aanwezig zijn geweest, gaan ze veelal

toch nog even langs de apotheek om recepten te contro-
leren. Daarmee handelen ze conform de Nederlandse
Apotheeknorm (NAN) die in artikel 4.3.6. stelt [1]:

afgehandelde recepten worden – als regel op de dag van

aflevering – gecontroleerd door de apotheker. Hierbij wordt

tenminste

– de rechtmatigheid van het recept vastgesteld;

– de geschiktheid van het geneesmiddel wat betreft aard,

toedieningsvorm, sterkte, dosering en gebruiksduur voor de

cliënt beoordeeld;

– de wijze waarop medicatiebegeleidingssignalen zijn

afgehandeld gecontroleerd.

Als niet-apotheker vind ik het vreemd dat één van de
belangrijkste kerntaken van een apotheker pas wordt
uitgevoerd, als de klant zijn medicijnen al in huis heeft
en vaak al met de medicatie begonnen is. Je zou toch
verwachten dat de in artikel 4.3.6 beschreven taken
worden uitgevoerd vóór de klant zijn medicatie
meekrijgt. Dat er dan nog een nacontrole plaatsvindt als
extra check of het goede doosje is afgeleverd en alle
gegevens voor de declaratie aanwezig zijn, is prima.
Maar voor zo’n aHevercontrole hoeft de schaarse tijd van
een apotheker niet gebruikt te worden. Dat kan een
assistent ook prima doen. De kennis en kunde van de
apotheker moet worden ingezet voor de farmaco-
therapeutische controle, namelijk de beoordeling van de
farmacotherapie die de arts wil gaan toepassen en voor
beoordeling van de medicatiebegeleidingssignalen.
Ofwel de aandachtsstreepjes ‘2’ en ‘3’ van artikel 4.3.6

Apothekers controleren recepten, niet alleen om te zien of het afgeleverde overeenstemt

met het voorschrift, maar ook om te zien of het voorschrift voldoet aan de eisen. Maar

als de apotheker daarin een fout ontdekt, staat het geneesmiddel al lang en breed op het

nachtkastje van de gebruiker. Dat moet anders.
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Apothekers moeten permanent beschikbaar zijn voor directe receptcontrole.
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van de NAN. Deze controle heeft eigenlijk alleen maar
zin als dat gebeurt vóór de assistent het recept verwerkt.

Ik pleit daarom voor een andere procesgang van het
recept in de apotheek, met een scheiding van de
controlefunctie in een farmacotherapeutische en een
aHevercontrole, alsmede met een andere rol voor de
apotheker en assistenten in die procesgang.

Probleemgestuurde delegatie
Ik ben van mening dat apothekers doorgaans een

verkeerd organisatiemodel hanteren [2]. Zij gaan uit van
een model van generieke delegatie voor zover het de
receptaKandeling en voorlichting betreft. Deze taken
worden meestal door assistenten uitgevoerd. Zij bepalen
of het recept in orde is, of er een interventie nodig is
bijvoorbeeld op grond van medicatiebewakingsignalen
en of er (speciGeke) voorlichting nodig is en zo ja,
welke. Pas als zij vinden dat er iets bijzonders is, wordt
eventueel de apotheker geraadpleegd.

Natuurlijk kunnen veel zaken worden geprotocol-
leerd en in instructies worden vastgelegd, bijvoorbeeld
als het om een eerste uitgifte gaat. Maar juist voor ‘zorg
op maat’ is het nodig snel te beoordelen of min of meer
routinematige receptverwerking volstaat of dat er iets
bijzonders moet gebeuren.

Die beoordeling zou moeten geschieden door de
geneesmiddelendeskundige bij uitstek: de apotheker.
Die doet de probleemanalyse en delegeert vervolgens de
uitvoering aan assistenten. Dat heet probleemgestuurde
delegatie en is gebruikelijk bij artsen, advocaten,
accountants en andere professionals in de kennis-
intensieve dienstverlening. Probleemanalyse is immers
het moeilijkste deel van een dienstverleningsproces en
dat moet de professional zelf doen.

Iedereen vind het normaal dat de huisarts zelf even
kijkt wat er aan de hand is (diagnose) en dat vervolgens
de doktersassistent nog een aantal gegevens opneemt,
het recept of een folder meegeeft, een nieuwe afspraak
maakt of de oren uitspuit. Maar allemaal op basis van het
door de arts vastgestelde probleem en de door hem nodig
geachte behandeling.

Gebruikelijke receptgang in de apotheek
Het is bij veruit de meeste apotheken gebruikelijk

dat assistenten kijken of het recept rechtsgeldig en
volledig is. Zo nodig worden gegevens toegevoegd of
gewijzigd na raadpleging van het apotheeksysteem

(NAW-gegevens, leeftijd kind e.d.), de patiënt of de
arts/doktersassistent. Daarna wordt het recept
ingevoerd in het apotheeksysteem – als dat nog niet
elektronisch is gebeurd – waarbij er een controle
plaatsvindt aan de hand van de medicatiehistorie en
andere gegevens in het systeem. Vervolgens geeft het
systeem signalen of andere informatie die door de
assistent worden beoordeeld. Het resultaat kan zijn dat

er een interventie plaatsvindt die doorgaans door
dezelfde assistent worden uitgevoerd. Daarna wordt
uitgevuld, geëtiketteerd, informatie voor de patiënt
uitgedraaid e.d. Idealiter vindt nog een controle door
een collega-assistent plaats, vooral om te kijken of het
goede doosje wel de deur uit gaat. De apotheker komt
doorgaans pas in beeld bij de receptverwerking als er
iets bijzonders is waarmee de assistent bij hem komt.

En hij komt aan het einde van de dag, de volgende
dag of nog later in beeld, als hij de hele stapel recepten
en de signalenlijst achteraf controleert.

Het kan en moet anders
Steeds vaker zullen de recepten al in de apotheek

zijn voor de patiënt zich daar vervoegt. Dat is per
deGnitie bij bezorgrecepten, maar door elektronische
communicatie, fax en het ophalen van recepten bij de
artsen zal het aantal patiënten dat met een receptbrieIe
in de hand de apotheek bezoekt, steeds kleiner worden.
Eigenlijk moeten artsen en patiënten snappen dat de
apotheker als zorgverlener tijd moet hebben om zijn werk
goed te kunnen doen. Dat is moeilijk als patiënten na
inlevering van hun recept ongeduldig staan te wachten
tot ze een doosje mee kunnen nemen. Zo’n
verwachtingspatroon hoort bij de apotheek als winkel.

Apothekers moeten er dus alles aan doen om de
recepten eerder dan de patiënt in de apotheek te hebben.
Goede samenwerking met de artsen, afspraken met
patiënten en een actieve werkwijze bij herhaalreceptuur
(70% van de recepten) moeten ervoor zorgen dat de
receptgang goed georganiseerd kan worden, zonder dat
patiënten langer hoeven te wachten. De beperkte tijd dat
mensen in de apotheek zijn, moet benut worden voor
zorgactiviteiten.

Ook zal er steeds vaker daadwerkelijk een apotheker
in de apotheek aanwezig zijn. Bij veel apotheken is
tegenwoordig een tweede apotheker actief. De
verwachting is dat binnen afzienbare termijn ook
wettelijk de aanwezigheid van een apotheker vereist is,
zoals thans al in bijna alle Europese landen het geval.
Dat hoeft natuurlijk niet bij elk uitdeelpunt of service/
aKaalloket, maar wel in dat (essentiële) deel van de
apotheekorganisatie waar de receptverwerking
plaatsvindt.

Ik ga uit van een institutioneel apotheekbegrip en
niet van een apotheek als één fysieke ruimte,

Kernpunten

● Farmacotherapeutische receptcontrole door de apotheker

verbetert de kwaliteit van de zorg.

● Een andere organisatie van receptverwerking levert betere

zorg voor minder geld.

● Aansturing van apothekersassistenten op basis van

probleemgestuurde delegatie is wenselijk.

● De NAN moet de rol van de apotheker scherper aangeven.

Probleemanalyse is het moeilijkste 
deel van een dienstverleningsproces 

en dat moet de professional zelf doen
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waarbinnen alle processen moeten plaatsvinden. Dat
lijkt me in een tijd van ‘clicks and bricks’ achterhaald.
Een apotheek kan dan ook verschillende fysieke locaties
hebben en gebruik maken van andere kanalen
(bezorgservice, aKaal ‘loket’, internet, informatiesite,
telefonische bestelservice e.d.) om patiënten te
bedienen, en dat kan allemaal onder leiding van één
apotheker als eindverantwoordelijke.

Voorstel
Mijn voorstel is dat assistenten als eerste het recept

(receptbrieIe, print of elektronisch) ‘in handen krijgen’.
Zij controleren de rechtsgeldigheid van het recept,
kijken of de patiënt in het apotheeksysteem voorkomt,
of alle gegevens kloppen of moeten worden veranderd

en aangevuld (zo nodig telefonisch contact met de
doktersassistent of met de patiënt ). Als het niet
automatisch is gebeurd, moeten de receptgegevens
worden ingevoerd in het apotheeksysteem. Informatie
uit het medicatiebewakingssysteem (signalen e.d.),
worden op het recept vermeld of aan de elektronisch
vastgelegde informatie toegevoegd. De assistent geeft,
bijvoorbeeld in de vorm van een code of aLorting een
‘voorstel’ voor de verdere aKandeling. Meestal zal de
aKandeling zonder interventie zijn, regelmatig een
interventie en soms een vraag omdat de informatie voor
een assistent lastig te beoordelen is.

Vóórdat wordt uitgevuld, worden het recept en de
overige informatie (signalen e.d.) alsmede het voorstel
van de assistent beoordeeld door een apotheker. Dit is de
farmacotherapeutische controle vooraf. Die zal doorgaans
het ‘advies’ volgen, maar bij een aantal recepten zal hij
iets wijzigen, om aanvullende gegevens vragen, zelf de
arts bellen voor overleg, instructies voor speciGeke
voorlichting geven of vermelden dat hij zelf de patiënt
even wil spreken.

De beoordeelde recepten worden hierna door de
assistenten afgehandeld, inclusief de benodigde
voorlichting aan de patiënt. De aHevercontrole achteraf
hoeft bij deze procedure niet door een apotheker meer te
geschieden. Een (ervaren) assistent kan dat prima doen
en zo nodig met gesignaleerde problemen bij de
apotheker aankloppen.

Haalbaar in de praktijk?
Ik ga uit van 300 recepten per dag (dat zijn méér

receptregels) en 1,5 apotheker ofwel 12 apothekersuren
per dag.

De controle van alle recepten vooraf kost een
enigszins ervaren apotheker gemiddeld circa
10 seconden per recept. Zeker omdat er veel herhaal-
receptuur is, zal wellicht 80% van de recepten vallen in
de categorie: routineaKandeling. Assistenten hebben
dat zelf al op het recept als ‘voorstel’ aangegeven, dus

een snelle blik op het recept is genoeg. Alle overige
informatie is ook door de assistent bijgevoegd. Bij een
recept met signalen zal wat langer gekeken worden en
dat gebeurt ook bij recepten met een typische
combinatie van verschillende geneesmiddelen,
afwijkende doseringen in relatie met de patiënt, obsolete
geneesmiddelen, afwijkingen van het in het FTO
afgesproken formularium en er zijn nog tientallen
andere impulsen (waaronder ‘Gngerspitzengefühl’) die
de apotheker doen besluiten een recept extra aandacht
te geven. Dat doet hij niet gelijk. Zo’n recept legt hij
even opzij, zodat de routinerecepten snel door kunnen.
Bij de receptcontrole achteraf zal het ook zo gaan en dat
kunnen apothekers heel snel.

Kortom: de beoordeling van alle recepten door 
een apotheker hoeft niet meer tijd te kosten dan
300 seconden ofwel een klein uurtje. Er zijn minder
ervaren en trage apothekers en bovendien komen er
door de dag heen ook mensen met een recept aan de
balie. Dat kost meer tijd en daarom verdubbel ik de
benodigde tijd tot 2 uur per dag. Dan blijven er nog
10 apothekersuren over voor andere werkzaamheden.

Na beoordeling door de apotheker gaan de recepten
terug naar de assistenten, die vervolgens de verdere
verwerking voor hun rekening nemen.

Betere zorg voor minder geld
De door mij geschetste werkwijze maakt betere zorg

voor minder geld mogelijk:
● assistenten kunnen veel ehciënter werken, omdat

eerst de meeste recepten (in batch) worden aange-
schreven. Dus veel minder heen-en-weergeloop.
Bovendien zijn er minder twijfels bij assistenten hoe te
handelen en interventies zijn in deze fase van het
proces nog niet aan de orde. Alle recepten gaan eerst
langs de apotheker, dus assistenten mogen en moeten
twijfels en alle signalen gewoon doorgeven aan de
apotheker;

● als de recepten zijn gecontroleerd of liever beoordeeld
door de apotheker, kan 80% en wellicht zelfs 90% van
de recepten snel en routinematig worden afgehandeld.
Voor verschillende recepten tegelijk kunnen genees-
middelen uit de ladekast worden gehaald. Deze en
andere logistieke taken, kunnen door goedkopere en
minder schaarse apotheekmedewerkers worden
uitgevoerd. Door de apotheker nodig geachte
zorgacties moeten door gekwaliGceerde medewerkers
zoals assistenten worden uitgevoerd, voor zover de
apotheker dat niet zelf doet;

● de apotheker krijgt een beter zicht op de kwaliteit van
zijn assistenten door de aKandelingsvoorstellen, 
die zij aan hem voorleggen. Als hij daar vaak van
afwijkt, is er aanleiding voor werkoverleg of een
functioneringsgesprek;

● de receptcontrole achteraf krijgt een andere functie,
hoeft niet meer door een apotheker te worden
uitgevoerd en dat levert ook ehciencywinst op;

● en last but not least: één van de belangrijkste taken van
een apotheker wordt uitgevoerd op het moment dat
het zin heeft en niet achteraf als de patiënt al lang en
breed met zijn (verkeerde) medicijnen of (onjuiste)
informatie thuis zit.

Vóórdat wordt uitgevuld, 
worden het recept en de overige 

informatie beoordeeld door een apotheker
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De NAN moet op de helling
Het vergt een andere manier van denken om de

receptverwerking anders te organiseren en als
apotheker daar een eigen, vaste, taak in op te nemen.

De NAN geeft alle vrijheid om het anders te doen
dan nu gebruikelijk. Want in een voetnoot bij artikel 1
staat: “waar in de NAN ‘apotheker’ staat, mag ook
worden gelezen: ‘de apotheker en zijn/haar
medewerkers’, tenzij uit de context duidelijk is dat de
apotheker zelf wordt bedoeld”. Bij geen enkel artikel in
de NAN staat expliciet aangegeven dat een bepaalde
taak uitsluitend door een apotheker mag worden

uitgevoerd. Ik neem aan dat bij het door mij in deze
bijdrage behandelde artikel 4.3.6 (de receptcontrole
achteraf) door de opstellers van de NAN de apotheker
bedoeld wordt. Maar in de door mij geschetste context
mag u rustig een assistent achteraf de recepten laten
controleren.

Het lijkt mij verstandig in een herziene versie van de
NAN de farmacotherapeutische controle vooraf op te
nemen met vermelding dat die uitsluitend mag worden
uitgevoerd door een apotheker. Bovendien zouden ook
bij andere artikelen in de NAN de competenties of
kwaliGcaties scherper moeten worden vermeld. Dat is
temeer van belang omdat er steeds meer apotheek-
hulpen in de apotheek rondlopen en de ‘voorbehouden
handelingen’ van apothekersassistenten uit de Wet BIG
zijn verdwenen. In theorie kan een apotheker die moeite
heeft de artikelen van de NAN in een ‘context’ te zien,
alle werkzaamheden in de apotheek door apotheek-
hulpen laten uitvoeren. Zo lang hij daarvoor maar de
verantwoordelijkheid wil en kan dragen ●
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voorspelling uitkomst hepatitiskuur
Een vroege virologische respons (EVR) op een

individuele op gewicht gebaseerde hepatitis-C-

therapie met peginterferon α2b en ribavirine

voorspelt nauwkeurig de uitkomst van een

volledige behandeling van 48 weken, schrijven

onderzoekers in Hepatology [2003;38:645-52]. Na

12 weken combinatietherapie vertoonde 76% van

de patiënten een EVR, bij hen was na 12 weken het

hepatitus-C-virus met 99% afgenomen. Van deze

patiënten bereikte 80% een blijvende virologische

respons (SVR), gedefinieerd als de blijvende

afwezigheid van het virus gedurende 6 maanden,

na 48 weken therapie. Patiënten die na 12 weken

geen EVR vertoonden, bereikten nooit een SVR.

Het stoppen van therapie bij deze vroege non-

responders zou de totale medicatiekosten met

bijna 20% doen afnemen. De positieve

voorspellende waarde van een EVR na 12 weken

motiveert zowel patiënten als artsen de

behandeling door te zetten. Wereldwijd zijn sinds

de introductie in 2001 300.000 patiënten

behandeld met deze combinatietherapie.

registratie fludarabine uitgebreid
De Europese registratie van fludarabine (Fludara®) bij

chronische lymfatische leukemie is uitgebreid naar de

eerstelijnsbehandeling. Dit meldt een persbericht van

fabrikant Schering op 24 september 2003. Chronische

lymfatische leukemie is een soort kanker van de witte

bloedcellen, die erg traag kan verlopen. De ziekte komt voor bij

1 op de 10.000 mensen, de meeste patiënten zijn ouder dan

60 jaar. De eerstelijnsbehandeling is de therapie die men het

eerste toepast en

wanneer deze faalt gaat

men over naar de

tweedelijnsbehandeling.

Fludarabine is een

purineantagonist die als

tweedelijnstherapie was

geregistreerd en nu dus

als eerstelijnsbehan-

deling. Fludarabine gaf

een hogere respons dan

chloorambucil of

combinatietherapieën

(totale respons 61,1%

versus 37,6%), aldus het

persbericht. Ook het

percentage complete

remissies was duidelijk hoger in de fludarabinegroep (20

versus 4). Er was echter geen verschil in overlevingsduur tussen

beide behandelingen en fludarabine had meer bijwerkingen.

Fludarabine is ook in orale vorm verkrijgbaar, maar gezien de

hoge prijs staat het nog ter discussie of dit ook eerstekeus-

therapie zal worden [N Engl J Med 2000;343:1750-7].

Deze en andere logistieke taken 
kunnen door goedkopere en minder 

schaarse apotheekmedewerkers worden uitgevoerd
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