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FPZ, dat bent u zelf

Het ultieme
medicijn

De farmacie is een zaak van veel geld en te weinig
zorg. In dat laatste wil ik verandering brengen.
Maar geld is nodig om de zorg te kunnen

leveren. De totale kosten voor de gezondheidszorg in
Nederland naderen de ƒ 70 miljard. De farmaceutische
hulp vormt daar met ƒ 6,5 miljard ongeveer 10% van.

De farmacie heeft de afgelopen eeuwen een flinke
weg afgelegd. Het potje met galgenvet, afdruipsel van de
gehangenen, staat keurig in het rariteitenkabinet.
Paddestoelen en wortelknollen hebben plek gemaakt voor
chemische formules en reacties. Maar veel mensen hebben
nog steeds het beeld van potten, retorten en vijzels.

Veld, doel en spelers
Van Wim Kan is de uitspraak “Sommige mensen

leven om te leven. Anderen om te proberen zo laat
mogelijk dood te gaan”. Een uitspraak die doorstoot naar
het hart van de farmaceutische patiëntenzorg: de
kwaliteit van het leven. Bij al ons handelen moeten we
dat voor ogen hebben. Er is voor de farmacie wezenlijk
méér te doen dan het netjes en precies verstrekken van
pillen, poeders, smeersels, drankjes en wat dies meer zij:
de ziekte bestrijden, bijkomende negatieve
verschijnselen indammen en mogelijkheden en
beperkingen aangeven. Ook dat ligt op het bordje van
het apotheekteam. Zij zijn de deskundigen, en als het
goed is zijn ze ook mens met de mensen. Goede
farmaceutische patiëntenzorg heeft oog voor de noden
en behoeften van de geneesmiddelengebruiker.

Volgens Hepler en Strand is farmaceutische
patiëntenzorg: “Responsible provision of drug therapy
for definite outcomes that improve quality of life”. Zij
hameren op het nemen van verantwoordelijkheid voor
de behandeling met geneesmiddelen. Zij noemen echter
de apotheker niet met zoveel woorden. Met mijn

universitaire pet spreekt me dat wel aan. Met mijn pet
als directeur van WINAp, het Wetenschappelijk
Instituut Nederlandse Apothekers, al wat minder, en
met mijn pet als directeur van de apothekersorganisatie
KNMP nog wat minder. Ik vind dat zorg door niets of
niemand gemonopoliseerd mag worden, maar het is wél
handig hoofdrolspelers te benoemen.

De definitie van het WINAp (“Farmaceutische
patiëntenzorg is de zorg van het apotheekteam op het
gebied van de farmacotherapie gericht op de individuele
patiënt met als doel de kwaliteit van leven van die
patiënt te verbeteren”) geeft veld, doel en spelers aan:
● apotheekteam: apothekers én assistenten;
● farmacotherapie: over geneesmiddelen;
● het individu: geen groepen;
● kwaliteit van leven: meer dan het overgaan van de ziekte.

De mens centraal
De gezondheidszorg verandert: van genezend naar

voorkomend. En opnieuw verandert de farmacie mee.
Maar nog steeds zal – als het aan mij ligt – de mens, de
potentiële patiënt, centraal staan.

Moleculaire biologie en gentherapie openen
mogelijkheden om ziekte te voorkomen en definitief te
genezen, bijvoorbeeld bij de HIV-bestrijding. Maar ook
hierbij gaat het om mensen. Meneer Z. uit Amsterdam
bijvoorbeeld, 54 jaar, is aan zijn derde medicijnencocktail
toe. Met z’n strakke discipline, met z’n sluipende
persoonlijkheidsveranderingen, met z’n aanvallen van
misselijkheid, met de dreigende dood voor ogen.

Welke kwaliteit van leven resteert? Dat is maar één
van de vragen waarmee de apotheek wordt
geconfronteerd; en niet alleen die op de hoek van de
straat. Ook in ziekenhuizen speelt de apotheker een
belangrijke rol, veelal nauwelijks zichtbaar voor de
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patiënt, maar daardoor niet minder betrokken. Ik
verwacht overigens dat u de ziekenhuisapotheker de
komende jaren meer zult zien, zowel binnen als buiten
het ziekenhuis.

Medebehandelaar
In 50% van de gevallen is het niet mogelijk zonder

twijfel vast te stellen wat een patiënt precies mankeert.
Tijdens de behandeling moet dat duidelijk worden. En
ongeveer de helft van de mensen neemt geneesmiddelen
niet goed in, zelfs niet als ze weten dat de gevolgen groot
kunnen zijn. Er zijn tal van hinderpalen op weg naar een
spoedig herstel.

De apotheker is medeverantwoordelijk voor het
e±ect van de behandeling. Het is belangrijk daarnaar te
vragen. Om vervolgens op basis van z’n medicatie-
deskundigheid te interveniëren, richting arts of richting
medicijngebruiker. 

De apotheker is medebehandelaar, of de dokter dat
nu leuk vindt of niet. De gezondheidszorg denkt nog
teveel in hokjes. De organisaties van apothekers,
KNMP, en van artsen, LHV, zijn al jaren bezig op
papier te krijgen hoe men elkaars vak waardeert.

Ik wil een degelijke basis onder de farmaceutische
patiëntenzorg. Naast de medische diagnose pleit ik
daarom voor een farmaceutische diagnose, als
aanvulling op de (voorlopige) medische constateringen.
Die farmaceutische diagnose omvat een
probleemanalyse en een behandelplan vanuit het
perspectief van het geneesmiddelgebruik.

Actieve rol
Mevrouw P. heeft kanker. Ze wil de laatste dagen

(weken? maanden?) van haar leven thuis doorbrengen.
Ze ligt in bed en krimpt van de pijn.

Na een bezoek aan de apotheek komt haar dochter
thuis met een proefverpakking incontinentieluiers.
Natuurlijk zijn onderleggers als aanvulling praktisch en
prettig, maar daarover heeft de apotheek niet gerept.

Mevrouw P. krijgt fentanylpleisters tegen de pijn.
De kanker rukt op en de dosis moet omhoog. Het
opvoeren van de dosering moet met kleine stapjes –
daarover staat iets in de bijsluiter, maar daar heeft de
familie even geen aandacht voor. Golven misselijkheid
zijn het gevolg – en paniek en ellende. De apotheek weet
van niets.

De felle pijnaanvallen zijn met zwaardere pleisters
niet meteen te keren. Morfine moet uitkomst bieden.
Maar mevrouw P. krijgt de tabletten niet weggewerkt;
het slikken wil gewoon niet meer. Ze had ook niet voor
niets van die pleisters, maar daar heeft de dokter even
niet over nagedacht. En de apotheek ook niet, dus liggen
de morfinezetpillen daar nog steeds in de la.

Farmaceutische patiëntenzorg biedt de apotheek de
mogelijkheid een actieve rol te spelen door te vragen
naar e±ecten en voorstellen te doen voor alternatieven.

Mond vol tanden
Anders, actiever, medebehandelend omgaan met

patiënten stelt bijzondere eisen aan de opleiding. In

onderwerpen als menselijk gedrag, sociologie, filosofie
en ethiek hoort elke student farmacie onderricht te
krijgen. En niet nog even vlug aan het einde van de
studie, maar verweven in het hele programma. Voor de
latere relatie met de toepassing van andere onderdelen,
bijvoorbeeld uit de moleculaire biologie, is dat hard
nodig. Denkt u maar eens aan de vraag of het geoorloofd
is om mensen met een erfelijke, niet geaccepteerde
aanleg uit de maatschappij te verwijderen. Bij die
moeilijke discussie mogen apothekers niet met hun
mond vol tanden staan.

In de kwaliteitskring Utrecht Oost hebben 
16 apotheken een hoofdpijnweek georganiseerd. De
assistenten – belangrijke schakels in het patiëntcontact
en veelvuldig ervaringsdeskundigen – waren hier
nadrukkelijk bij betrokken. Dit initiatief leverde de
groep van 16 de Farmaceutische Patiëntenzorg Prijs
1999 op.

De kwaliteit van farmaceutische patiëntenzorg moet
zichtbaar worden gemaakt in onderzoek, vooral veel en
goed farmaceutisch praktijkonderzoek (Pharmacy
Practice Research, PPR). Het ideaal van gecontroleerd
onderzoek is bij farmaceutische patiëntenzorg maar
beperkt haalbaar. Er vinden interventies plaats terwijl
de zorg doorgaat en móet doorgaan. Maar dat mag geen
excuus zijn voor een ad-hoc-benadering die resultaten
oplevert die voor anderen niet bruikbaar zijn.

Het ultieme medicijn
Gezondheid is geen doel op zichzelf; het is hooguit

een voorwaarde om te kunnen leven zoals u zelf wilt. U
bent ook de enige die de eigen problemen kan aanpakken
– ik zeg niet: oplossen! – en u bepaalt welke hulp u
daarbij wenst. U bent dan ook zelf het ultieme medicijn.

Nu al, en straks nog veel beter en grootschaliger, is
er het aanbod van de farmaceutische patiëntenzorg.
Deze begint en eindigt bij u, bij mij, want allemaal zijn
we op onze tijd patiënt. U krijgt niet het ultieme
medicament, want dat is een fabel. Maar u krijgt wel een
probaat middel: iets waar u beter van wordt, niet altijd
iets waar u langer van leeft, maar steeds iets waardoor de
kwaliteit van het leven toeneemt.

U mag van de mensen in de apotheek verwachten
dat ze hun werk goed en met plezier doen; van de
universiteit dat ze patiëntvriendelijke farmaceuten
opleidt en dat ze er eindelijk in slaagt opleiding,
onderzoek en maatschappelijke dienstverlening met
elkaar te verzoenen; en van de overheid dat ze een aantal
obstakels weghaalt. De overheid moet de openbare
apothekers als medebehandelaars erkennen en hen in de
WGBO opnemen. Ze moet beter regelen dat bijzondere
geneesmiddelen maar in een beperkt aantal apotheken
worden vervaardigd, bijvoorbeeld omdat ze risico’s
inhouden voor de gezondheid van de bereiders. Ze moet
heldere wegen uitzetten voor medicijnen die in
Nederland niet in de handel zijn maar voor patiënten
van belang zijn. En ze moet besturen op basis van feiten
en bewijzen, zodat ze bijvoorbeeld geen ongefundeerde
stemming maakt of ingrepen doet op het gebied van de
kosten van geneesmiddelen ●
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