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Een belangrijke activiteit om farmaceutische
patiëntenzorg gestalte te geven, is patiënten-
voorlichting. Patiëntenvoorlichting kan

worden gezien als een vernieuwing voor de beroeps-
groepen van apothekers en apothekersassistenten. Pas
als deze vernieuwing een structurele plaats krijgt in het
handelen van het apotheekteam, kunnen we spreken van
implementatie [1]. Zolang omstandigheden als drukte,
personeelstekort of negatieve ervaringen (‘die lastige
patiënt’) ertoe leiden dat er minder of geen patiënten-
voorlichting plaatsvindt, kunnen we concluderen dat de
implementatie nog niet tot stand is gekomen [2].

In het project Counter Coach staat de vraag centraal
in hoeverre een speciaal daartoe opgeleide assistent
(counter coach genaamd) bijdraagt aan de
implementatie van patiëntenvoorlichting in de apotheek.
Daarbij is het aangrijpingspunt het planmatig en

systematisch werken aan patiëntenvoorlichting. Dit
artikel geeft de ervaringen weer van de eerste lichting
van veertien apothekersassistenten die – samen met hun
apothekers – deelnamen aan de werkleergang “Werken
met een Counter Coach”. Hun is gevraagd naar hun
persoonlijke ervaringen als Counter Coach in de eigen
apotheek. Tevens hebben zij logboeken ingevuld over
hun werkzaamheden. Voordat we de resultaten
weergeven, zal eerst kort worden ingegaan op de
Werkleergang.

Werkleergang 
“Werken met een Counter Coach”

Bij de opzet van de leergang is uitgegaan van een in
tabel 1 weergegeven takenpakket van counter coaches en
apothekers, zoals dat tot stand kwam op basis van
vooronderzoek [3].

De werkleergang bestaat uit 8 cursusdagen voor de
toekomstige counter coach en 3 cursusdagen voor de
betrokken apotheker en wordt verzorgd door het NIGZ.
De cursusdagen worden gespreid over een periode van
een jaar aangeboden. Daarnaast is er gelegenheid voor
individuele coaching, terwijl na aHoop van de
werkleergang twee intervisiebijeenkomsten voor zowel
apothekers als counter coaches worden georganiseerd.

In januari 1999 zijn de eerste apotheken van start
gegaan met een counter coach, daarbij ondersteund

Implementatie van patiëntenvoorlichting

Optimisme over de counter coach

In het project Counter Coach staat de vraag centraal in hoeverre een speciaal opgeleide assistente

bijdraagt aan de implementatie van patiëntenvoorlichting in de apotheek. De ervaringen van veertien

apothekersassistenten die deze taak vervulden, wijzen op wezenlijke verbetering, ondanks een sterk

ervaren tijdgebrek.

Lyda Blom
Faculteit Farmacie,
Universiteit Utrecht

Jorien C.H. Bakx
Ant van Burg
Nationaal Instituut voor
Gezondheidsbevordering
en Ziektepreventie,
Woerden

Miranda Pronk
Faculteit Farmacie,
Universiteit Utrecht

Een counter coach

werkt met het hele

team aan patiënten-

voorlichting

Kernpunten
● De kern van het werken met een counter coach is dat je als

apotheker taken overdraagt aan de counter coach.

● Uitgangspunt is dat het team samen aan patiënten-

voorlichting werkt en de voortgang bewaakt, met de counter

coach als initiator en coördinator.

● Geselecteerde apothekersassistenten volgden de

werkleergang.
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door de werkleergang. De deelnemende apotheken
werden vooraf geselecteerd op een aantal eisen voor
counter coach en de apotheek (tabel 2 en 3). Deze eisen
kwamen voort uit het vooronderzoek en de bestudeerde
literatuur op het gebied van het invoeren van
vernieuwingen in een organisaties [1, 3-5].

De werkleergang is een combinatie van leren in een
trainingssituatie en in de werksituatie. Centraal staat
een stappenplan voor een systematische aanpak van
patiëntenvoorlichting in de apotheek [6]. Dit is een
methodiek om als counter coach met het hele team te
werken aan patiëntenvoorlichting. Onderdeel van deze
werkwijze is het analyseren van uitvoerings-
problemen. De teamleden stellen zelf de knelpunten
vast, analyseren de achterliggende oorzaken (diagnose),
bedenken en plannen oplossingen, voeren die uit en
evalueren ze tenslotte. Uitgangspunt is dat het team
samen aan patiëntenvoorlichting werkt en de voortgang
bewaakt, met de counter coach als initiator en
coördinator. Figuur 1 geeft de stappen in onderlinge
samenhang weer.

Tijdens de werkleergangbijeenkomsten raakt de
counter coach vertrouwd met de in Gguur 1 genoemde
stappen en krijgt hij hiervoor hulpmaterialen aan-
gereikt. Zo is voor de stap ‘inventariseer’ een ‘quick
scan’ ontwikkeld. Dit is een lijst met aandachtspunten
voor goede voorlichting. Het apotheekteam kan de lijst
invullen en zo wordt duidelijk waar knelpunten en dus
verbeterpunten zitten. De quick scan is gebaseerd op de
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Tabel 1
taken van de counter coach en de apotheker

Counter Coach

Signaleren van knelpunten en behoeften bij patiënten en

collega’s

Initiatief nemen voor oplossingen en het mee uitvoeren hiervan

Volgen en evalueren van gekozen oplossingen

Signaleren van scholingsbehoeften en het doorgeven van

deze signalen

Zorgen voor het opzetten en onderhouden van een systeem

voor het beheer van voorlichtingsmateriaal

Vraagbaak zijn voor collega’s over patiëntenvoorlichting

Aanspreekpersoon zijn voor apotheker(s)

Apotheker

Beleidsontwikkeling op het gebied van patiëntenvoorlichting

Aansturing kwaliteitsverbetering patiëntenvoorlichting

Delegeren van taken aan de counter coach

Tabel 2
eisen aan counter-coach-kandidaten

Heeft minimaal 4 uur per week voor de taak en heeft

minstens 60% aanstelling

Heeft vertrouwen van het team, wil graag samenwerken

Heeft minimaal 3 jaar apotheekervaring en 0,5 jaar in de

huidige apotheek

Is enthousiast, sociaal vaardig, staat stevig in haar schoenen

Vindt patiëntenvoorlichting een belangrijke apotheektaak

Tabel 3
eisen aan de apotheek

Er is een open sfeer en goede onderlinge communicatie

Er is geen verbouwing/verhuizing gepland tijdens deze periode

Er komt een werkgroep van counter coach, apotheker en

1-2 assistent-collega’s

Het apotheekteam vindt patiëntenvoorlichting een taak die

het verder wil ontwikkelen 

Het apotheekteam vindt dat een apothekersassistent een

initiërende/coördinerende rol kan hebben

De apotheker is bereid over te stappen van leiden naar coachen

De apotheker heeft ervaring met het delegeren van taken

aan assistenten

De apotheker is bereid te investeren in middelen en

voorwaarden

kwaliteitszorgmodule “Voorlichting & Communicatie
in de apotheek” [7]. Daarnaast wordt de counter coaches
en hun apothekers geleerd hoe zij kunnen zorgen voor
voldoende draagvlak en goede communicatie in het team.

Lopen counter coaches of apothekers in het proces
vast, dan kunnen zij een beroep doen op de trainers.

Blom L, Bakx JCH, Van Burg A, Pronk M. Optimisme over de counter
coach. Implementatie van patiëntenvoorlichting. Pharm Weekbl
2002;137(17):615-618.
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Abstract
Optimism with ‘counter coaches’. Implementation of patient
information
An intervention was developed (a so-called Counter Coach
approach) with the objective to implement patient education
activities in Dutch community pharmacies. A Counter
Coach approach concerns a specialised pharmacy
technician, who takes care of the development and
implementation of patient education activities in his
pharmacy. A Counter Coach course was developed,
consisting of eight technicians’ schooldays and three
pharmacists’ schooldays, spread out over a one-year period.
The Grst course was attended by fourteen technicians, who
reported on the results afterwards. They experienced that
the intervention has led to improvements in the Geld of
planning and organising patient education activities in
community pharmacies.

Correspondentie kan worden gericht aan mevr. drs. L. Blom,
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Postbus 80.082,
3508 TB Utrecht, e-mail A.Th.G.Blom@pharm.uu.nl.

Voor informatie over de werkleergang en de intervisie-
bijeenkomsten kan men contact opnemen met Ant van Burg of
Jorien Bakx, NIGZ, Postbus 500, 3440 AM Woerden.
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advies inzake het motiveren van hun collega’s. De
werkdruk is enorm hoog en dan is er niet altijd begrip
voor de counter coach die in het kantoor het volgende
werkoverleg gaat voorbereiden. Apothekers hebben
weer andere vragen, bijvoorbeeld over het delegeren van
taken aan de counter coach. De kern van het werken met
een counter coach is dat je als apotheker taken
overdraagt aan de counter coach. Met alles wat daar bij
hoort: een duidelijke opdracht, tijd en faciliteiten. Het
delegeren van taken betekent niet dat je er geen
omkijken meer naar hebt. Delegeren betekent met
aandacht de counter coach begeleiden zodat die zelf zijn
eigen boontjes kan doppen. In de bijeenkomsten voor de
apothekers wordt uitgebreid stilgestaan bij het
delegeren van apotheker naar counter coach.”

Na de werkleergang zijn er twee intervisie-
bijeenkomsten georganiseerd voor counter coaches en
hun apothekers, met het doel hen te stimuleren en te
ondersteunen bij de nieuwe aanpak. Counter coaches en
apothekers zijn het erover eens dat het met elkaar van
gedachten wisselen over bepaalde vraagstukken
motiverend en verhelderend werkt: “Door samen over
een concreet probleem te praten, ontstaat toch een
andere kijk op de zaak en soms leidt dat tot tips voor een
oplossing”, aldus de deelnemers aan de intervisie-
bijeenkomsten [8].

Ervaringen van de 
eerste lichting counter coaches

De ontwikkelingen in de apotheken die als eerste
aan de slag gingen met een counter coach, zijn
nauwlettend gevolgd. Counter coaches zijn telefonisch
geïnterviewd over hun werkzaamheden in de apotheek,
de in gang gezette veranderingen in de apotheek en de
factoren die hierin belemmerend of stimulerend zijn.

wat doen counter coaches?
Uit de logboeken van counter coaches (door negen

van de veertien ingevuld) bleek dat het aantal uren dat
men besteedde aan counter-coach-taken tijdens de
Werkleergang-periode, varieerde van minder dan 1 uur
tot 78 uur. Uitgaande van de eis van 4 uur/week voor
deelname aan het project, had voor de periode van 1 jaar
(de Werkleergang) een counter coach 200 uur moeten
besteden. Uit de interviews met counter coaches en
apothekers kwam naar voren dat in de meeste apotheken
tijdgebrek een probleem was en als belemmerend werd
ervaren voor de uitvoering van counter-coach-
werkzaamheden.

Waaraan besteedde men de tijd, voor zover
beschikbaar? Uit de logboeken blijkt dat de counter
coaches de meeste tijd hadden besteed aan
voorbereidingen, eigen deskundigheidsbevordering,
overleg met de apotheker, overleg met team (werk-
overleg), planning en het inventariseren van knelpunten
rond patiëntenvoorlichting in het team. Ondanks het
ervaren tijdgebrek lukte het in de apotheken initiatieven
te ontplooien. In het interview direct na aHoop van de
Werkleergang rapporteerden elf van de veertien

counter coaches concrete activiteiten waar ze mee 
bezig waren in de apotheek. Deze staan vermeld in
tabel 4.

In drie van de veertien apotheken waren de counter-
coach-activiteiten tijdelijk stil komen te liggen door
personeelswisseling (apotheker, teamleden) en ziekte.

is er iets veranderd?
In de telefonische interviews na aHoop van de

werkleergang vroegen we de counter coaches: “Is er iets
veranderd rond patiëntenvoorlichting dankzij jouw
activiteiten als counter coach?” De antwoorden op deze
vraag staan vermeld in tabel 5.

De activiteiten variëren per apotheek, hetgeen niet
vreemd is omdat de aangereikte werkwijze uitgaat van
de behoefte aan verbetering binnen de eigen apotheek.
De keuze voor de een of andere activiteit wordt bepaald
door het apotheekteam, hierbij geholpen door de
counter coach.
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Introduceer
● draagvlak creëren in apotheek voor

communicatie en patiëntenvoorlichting

● draagvlak creëren voor counter-coach-project

Inventariseer
● quick scans

● prioriteiten stellen

Veranker
● vasthouden vernieuwing

● waarborgen continuïteit

● communiceer

Evalueer
● vaststellen of doelen bereikt zijn

● plannen bijstellen

Voer uit
● uitvoeren plan

● concretiseer en stel bij

● communiceer

Maak plan
● opstellen plan

● bijstellen plan

Analyseer
● visgraatanalyse

● doelen formuleren

Figuur 1

Werken stap voor

stap volgens de

Werkleergang

Counter Coach 

2000-2001
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voor- en nadelen van een counter-coach-aanpak
Het werken met een counter coach biedt apotheek-

teams de mogelijkheid de continuïteit van de voor-
lichting te waarborgen. Deze werkwijze vraagt echter
de nodige investeringen van het team. Daarom vroegen
wij aan de counter coaches welke voordelen en nadelen
zij zien aan het werken met een counter coach in hun
apotheek. Uit tabel 6 blijkt dat alle counter coaches
voordelen zagen aan het werken met een counter coach.

De genoemde voordelen hebben te maken met de
interne organisatie rond patiëntenvoorlichting in de
apotheek en hebben betrekking op continuïteit en
werkwijze, waaronder de interne communicatie.
Hiermee benoemen zij de kern van de counter-coach-
aanpak: het planmatig en systematisch werken aan
patiëntenvoorlichting, zodat dit een vast onderdeel
wordt van het dagelijks apotheekwerk. Als nadelen van
een counter-coach-aanpak werden genoemd: het risico
dat je alle problemen op je nek krijgt, het feit dat je een
uitzondering bent en het risico van te hoge
verwachtingen (ieder nadeel is eenmaal genoemd).

[618] 26 april 2002 • Jaargang 137 Nr. 17 • Pharmaceutisch Weekblad

Tabel 4
activiteiten in counter-coach-apotheken, 
na afronding werkleergang (n = 14)

Eerste-uitgifteprotocollen 4

Meer privacy aan de balie 4

Beter gebruik van de folders 2

Interne communicatie/taken 2

Zelfzorgprotocollen 1

Activiteiten liggen stil 3

Tabel 5
veranderde patiëntenvoorlichting door
counter-coach-aanpak (n = 14)

Meer mondelinge/schriftelijke voorlichting 6

Meer controle op naleving van afspraken 2

Meer aandacht voor patiënt 1

Betere afspraken 1

Meer WHAM-vragen bij zelfmedicatie 1

Meer privacy 1

Mentaliteit teamleden 1

Tabel 6
ervaren voordelen van de 
counter-coach-aanpak (n = 14)

Betere structuur/planning activiteiten 3

Aansturing/controle activiteiten 2

Er is iemand die de organisatie regelt 2

Aanspreekpunt in team 2

Betere communicatie 2

Conclusie
Van de veertien apotheken die als eerste met een

counter-coach-aanpak zijn gestart, blijken de meeste na
aHoop van de Werkleergang de counter-coach-
activiteiten nog steeds uit te voeren. Bij de drie
apotheken waar dit niet het geval was, werd dit
veroorzaakt door personeelswisselingen of ziekte.
Ondanks het geringe aantal uren dat counter coaches
hebben kunnen besteden aan hun taken, blijken toch
nieuwe activiteiten op gang te worden gebracht.
Alhoewel het een kleine groep selectieve apotheken
betreft en onze gegevens aLomstig zijn van zelf-
rapportages, zijn deze eerste indrukken toch aanleiding
voor optimisme over de bijdrage van een counter-coach-
aanpak in de apotheek. De door counter coaches
genoemde voordelen en veranderingen hebben
betrekking op de organisatie van voorlichting in de
apotheek en raken de kern van de counter-coach-
methodiek. Ook mag worden geconcludeerd dat de
groep geselecteerde apothekersassistenten in staat is – in
samenwerking met de apotheker – de werkwijze rond
patiëntenvoorlichting aan te pakken. De ingangseisen
kunnen hierin een rol hebben gespeeld. Een tweede
nameting zal duidelijk maken in hoeverre
veranderingen in werkwijze ook aanhouden op de lange
termijn. Of de aangepaste werkwijze ook merkbaar is
voor collega-assistenten en leidt tot merkbare
veranderingen voor apotheekbezoekers, zal moeten
blijken uit de binnenkort af te ronden efectstudie van
het counter-coach-project ●

verantwoording
Het counter-coach-project is een samenwerkingsproject van
de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken, SAL Apotheken,
Faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht en het
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie (NIGZ). Wij zijn de Stichting Bedrijfs-
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