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Klinische farmacologie alias medicatiebegeleiding

De apotheker: uw therapeut

Wil een apotheker, net als een arts, kunnen
waken over uw gezondheid – waar het
geneesmiddelen betreft uiteraard – dan

zal hij over informatie moeten beschikken. Het is
daarom verheugend dat minister Borst in 1999 in een
convenant met de KNMP over de farmaceutische zorg
heeft afgesproken dat de apotheker onder de Wet op de
geneeskundige behandelovereenkomst zal komen te
vallen, waarmee hij medebehandelaar wordt en ook
toegang heeft tot de informatie die essentieel is voor een
goede uitoefening van zijn beroep. Het bezwaar dat
hiertegen vanuit medische hoek wordt aangevoerd, is
waarschijnlijk gebaseerd op een onderschatting van de
rol die de apotheker kan en moet vervullen.

De apotheker is verantwoordelijk voor het af te
leveren geneesmiddel. Dit houdt echter meer in dan dat
het middel van goede kwaliteit is en exact overeenkomt
met het voorschrift van de arts. De apotheker dient er
ook voor te zorgen dat de patiënt de voor hem geschikte
geneesmiddelen krijgt in een adequate dosering,
mogelijk zelfs in een aangepaste vorm, en in een
verantwoorde combinatie, ook al heeft de arts iets
anders voorgeschreven! Deze patiëntgeoriënteerde
uitoefening van het apothekersberoep heeft in de loop
der jaren vele modenamen gehad: in de jaren zeventig
klinische farmacie, later patient-oriented pharmacy,
medicatiebewaking, medicatiebegeleiding, front-ohce-
activiteiten in ziekenhuizen, gammazorg en thans
farmaceutische patiëntenzorg (FPZ).

Klinische farmacotherapie
De behandeling met geneesmiddelen in de

praktische situatie, rekening houdend met de ziekte en
de bijzondere omstandigheden van de individuele
patiënt, vereist soms dat er van het algemene beleid
wordt afgeweken. Toch laat ook de individuele zorg zich
leiden door principes van rationeel gebruik van
geneesmiddelen. Zelfs trials zijn in dit verband
mogelijk, het zogenaamde n=1-onderzoek, waarbij één
patiënt in een aantal periodes verschillende
behandelingen krijgt zonder dat hij en de arts weten
welke behandeling op welk moment. Na beoordeling
van de efecten in de diverse periodes blijkt niet zelden
de placeboperiode net zo goed als die waarin een echt
geneesmiddel werd gegeven. Een apotheker moet dus in
bepaalde situaties farmacotherapie kunnen afraden; in
mijn ogen is dit vaak een van de beste adviezen en het is
kostenbewust ook.

Kosten en veiligheid
Tot voor kort waren farmaco-economische

afwegingen vooral van toepassing bij het therapiebeleid
voor grote groepen en bij formulariumkeuzes. Het ging
daarbij om geneesmiddelkosten tot enkele tientallen
euro’s per dag. Nu er, dank zij nieuwe technologieën, tot

Op 7 november 2002 aanvaardden twee hoogleraren

hun leerstoelen aan de Faculteit Farmaceutische

Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. 

Als tweede sprak prof. dr. A.F.A.M. Schobben over zijn

onderwijsopdracht: de klinische farmacotherapie.

Hieronder is de oratie samengevat.

Prof. dr. A.F.A.M. Schobben: de apotheker moet ook 'nee' kunnen zeggen.
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voor kort ondenkbare behandelingen mogelijk zijn, gaat
het soms om duizenden euro’s per behandeling. Dan
moet ook in het individuele geval een kosten–baten-
afweging gemaakt worden. De eerste ervaring daarmee
hebben we opgedaan met het monoklonale antilichaam
nabacumab, dat de sterfte bij septische shock zou
kunnen verminderen. Dit middel is vanwege
tegenvallende resultaten in additionele studies weer
verdwenen. De kosten bedroegen € 3500,– per
behandeling. In het UMC Utrecht moest een team van
de behandelend arts, een infectioloog, een intensive-
care-arts en een ziekenhuisapotheker groen licht geven
voordat tot toediening werd overgegaan. Wellicht gaat
binnenkort eenzelfde benadering spelen voor het
nieuwe, zelfs tweemaal zo kostbare, recombinant
geactiveerd proteïne C (drotrecogine alfa) bij een
identieke indicatie.

Farmacotherapie wordt steeds complexer. Patiënten
met meervoudige ziekten gebruiken niet zelden 10 tot
20 verschillende geneesmiddelen. Het zal duidelijk zijn
dat de optelsom van alle efecten hiervan niet of nauwe-
lijks voorspelbaar is. Mede daarom zijn apothekers
terughoudend met geneesmiddelen. Gelukkig is er op
dit moment een groeiende brede aandacht voor
geneesmiddelveiligheid. Daarbij spelen artsen,
patiënten en apothekers een cruciale rol.

Indicatie op recept is niet genoeg
Bij een advies over de behandeling van een patiënt

liet de apotheker zich tot nu toe meestal leiden door de
medicatiehistorie. Dat is echter onvoldoende informatie.
Ook de indicatie op het recept, zoals door velen wordt
bepleit, is absoluut onvoldoende. Zonder extra gegevens
over de ernst van de klachten, het resultaat van eerdere
behandelingen, getoonde bijwerkingen,
overgevoeligheden voor bepaalde stofen, mate van nier-
en leverfunctie en dergelijke kan een apotheker geen
goed gefundeerd advies geven ten aanzien van de
individuele therapie.

Dit hoeft overigens niet altijd in de vorm van een
persoonlijke consultatie. De elektronische
voorschrijfsystemen maken het mogelijk dat sommige
controles reeds bij het voorschrijven door de arts
worden uitgevoerd. De apothekers voeden dit soort
systemen met algoritmes of beslisbomen, die in een
aantal veel voorkomende situaties – zoals abnormale
doseringen, interacties tussen geneesmiddelen of
bekende overgevoeligheden van de patiënt – de arts al
automatisch een waarschuwingssignaal geven. De
apotheker dient ervoor te zorgen dat een dergelijk
systeem up-to-date blijft.

Mede-behandelaar
De informatietechnologie maakt ook weinig

gangbare literatuurbronnen gemakkelijker toegankelijk.

A.F.A.M. Schobben, 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, 

Universiteit Utrecht

selectieve chemotherapie
F.M.H. de Groot presenteert in zijn proefschrift

“New approaches in selective chemotherapy with

tumor-activated prodrugs” resultaten van een

nieuwe benadering om chemotherapeutische

stoffen selectief op de plaats van bestemming af

te leveren. Op die manier kan men selectieve

giftigheid voor kankercellen verkrijgen.

Via chemische synthese zijn een aantal

zogenaamde ‘prodrugs’ gemaakt. Deze worden

specifiek in kankerweefsel herkend en omgezet in

de oorspronkelijke moederstof. Enkele geteste

prodrugs lieten ‘op kweek’ interessante resultaten

zien. Met twee veelbelovende prodrugs zijn

vervolgens dierstudies in muizen uitgevoerd. 

De prodrugs bleken minder giftig dan de

moederstof en konden in hogere dosering worden

toegediend, terwijl ze een oncolytische werking

lieten zien die vergelijkbaar is met de moeder-

drug. Tevens ondervonden de muizen geen

waarneembare bijwerkingen van de behandeling

met prodrugs, dit in tegenstelling tot de muizen

die met moederdrug werden behandeld. 

De meest veelbelovende stoffen zullen verder

worden ontwikkeld. De Groot promoveerde op

18 december 2002 aan de faculteit Natuur-

wetenschappen, Wiskunde en Informatica. 

Zijn promotor was prof. dr. R. J.M. Nolte.

fusie sdv en nigz
Per 1 januari 2003 is de Stichting Donor-

voorlichting (SDV) gefuseerd met het Nationaal

Instituut voor Gezondheidsbevordering en

Ziektepreventie (NIGZ). Het nieuwe adres is 

NIGZ-Donorvoorlichting, Postbus 500, 

3440 AM Woerden (bezoekadres De Bleek 13),

telefoon 0348 437650. De publieksinformatielijn

van de SDV blijft telefoon 0900 8212166. Binnen

het NIGZ is de heer drs. B. Elbertse als programma-

coördinator de eerstverantwoorde lijke voor de

donorvoorlichting.

fonds harald quintus bosz opgeheven
De Stichting Fonds Harald Quintus Bosz, die

financiële steun verleende voor studiereizen of

wetenschappelijke onderzoekingen op

biochemisch-farmaceutisch gebied aan (oud)-

studenten van een Nederlandse, Deense of

IJslandse universiteit, is in 2003 opgeheven. 

Het aantal subsidiabele aanvragen was na 1985

exponentieel toegenomen. Daarom besloot het

Bestuur in 1997 voor subsidies niet alleen de

Algemene Reserve maar ook het kapitaal aan te

spreken. Dit had tot gevolg dat er vanaf maart

2002 geen financiële middelen meer waren om

verder subsidies te verstrekken.

�
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Dit betekent dat een brief van een arts naar een medisch
tijdschrift, of zelfs een vermelding op een eigen
webpagina, over een toepassing van een geneesmiddel
bij een handjevol patiënten, al snel gevonden kan
worden. Hiermee zal het ‘of-label’-gebruik van
geneesmiddelen verder toenemen. Elke voorschrijver
moet zich ervan bewust zijn dat bij dergelijk gebruik de
mogelijke therapeutische winst en potentiële nadelen
niet naar de gangbare maatstaven zijn afgewogen; de
arts zal deze afweging dus zelf moeten maken. De
apotheker kan hem daarbij behulpzaam zijn; in mijn
ogen kan goed overleg over dit dilemma er zelfs toe
leiden dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid
wordt (van arts, apotheker en patiënt).

Mijn bedoeling is, de apotheker duidelijk naast de
arts als medebehandelaar neer te zetten. De
beroepscode van de apotheker bevat niet voor niets de
passage dat de apotheker in het belang van de patiënt
streeft naar samenhang in de zorg. Bij ingewikkelde
cases, of indien de standaardtherapie niet aanslaat, is de
apotheker een goede vraagbaak en adviseur voor de arts.
Een apotheker kan ook heel goed dienen voor een
‘second opinion’ bij een door een arts voorgestelde
medicamenteuze therapie. Bij zelfzorg door de patiënt is
de apotheker uiteraard een goede informatiebron en
adviseur.

Risico’s nemen
Naar mijn mening zal niet iedere apotheker thans

deze rol even goed vervullen. Van hem wordt verwacht
dat hij het probleem van de patiënt, en het probleem dat
de arts hiermee heeft, goed begrijpt. Dat vereist een
aangepaste opleiding dan wel bijscholing voor de
apotheker. De apotheker zal moeten leren dat van een
arts een daad verwacht wordt op het moment dat een
patiënt zich met een klacht tot hem wendt – ook in het
geval dat de arts allerminst zeker is wat er aan de hand is
of wat hij moet doen. De apotheker zal in deze
onzekerheid moeten kunnen opereren. Hij zal risico’s

moeten durven nemen. Ook in spoedeisende situaties
moet de arts op een snel en adequaat antwoord van de
apotheker kunnen rekenen.

Stel: een arts komt bij een patiënt met een acute
overgevoeligheidsreactie, bijvoorbeeld na een
bijensteek. De patiënt ontwikkelt een anafylactische
shock. De arts wil epinefrine spuiten maar realiseert
zich dan dat de patiënt een bètablokker gebruikt; dit
middel gaat de werking van epinefrine tegen. Geen
apotheker zal de arts een half uur laten wachten op een
antwoord op de vraag: kan en mag deze combinatie wel?
Het komt immers aan op minuten. Gewoon doen!
Vervolgens mag de apotheker zich enkele extra minuten
gunnen om uit te zoeken of de arts nog bijzondere
efecten mag verwachten, of juist niet mag verwachten,
en hoe hij daarmee het beste om kan gaan.

Bij dit soort therapieadviezen kunnen fouten
gemaakt worden. In tegenstelling tot de arts is de
apotheker evenwel nog niet gewend dit soort risico’s te
nemen. Daarom dient de apotheker tijdens zijn
opleiding kennis te maken met de beslissingen waarvoor
een arts zich dagelijks gesteld ziet. Het is merkwaardig
dat er tot op heden nog geen apotheker veroordeeld is
vanwege het verstrekken van een verkeerd
therapieadvies. Kennelijk rekent iedereen de
therapeutische beslissingen nog steeds voor 100% tot de
verantwoordelijkheid van de arts. Naar mijn mening is
dat standpunt achterhaald: de apotheker draagt de
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn
adviezen.

Onderwijs
Het is mijn stellige overtuiging dat het eigenlijk niet

kan dat iemand apotheker wordt zonder echt een patiënt
in zijn ziekte en de aanpak van de arts van zeer nabij te
hebben meegemaakt. Daarom zal ik ervoor pleiten dat
studenten farmacie tijdens hun stage in het ziekenhuis
enige tijd niet in de apotheek van dat ziekenhuis, maar
bij de patiënten op de afdeling doorbrengen. Ook eerder

substitutie- en alternatievenlijst verbandmiddelen
Het Farmaceutisch Bureau Amsterdam heeft de “Substitutie- en alternatievenlijst

Verbandmiddelen” speciaal voor de apotheek ontwikkeld. Elk hoofdstuk van deze

losbladige uitgave verwijst naar een generiek onderdeel. Per onderdeel worden

suggesties gedaan voor materialen die gebruikt kunnen worden. Eraan toegevoegd

zijn de AIP-prijzen per twee of drie kleinste eenheden en de daaraan verbonden

ZI-nummers. De informatiemap wordt gecompleteerd met een verklarende

woordenlijst en een alfabetische index. De informatie zal ieder half jaar worden

geactualiseerd. De “Substitutie- en alternatievenlijst Verbandmiddelen” kost € 30,–

(inclusief verzendkosten en BTW) en is te bestellen bij het Farmaceutisch Bureau

Amsterdam, telefoon 020 4212914, e-mail bureau@fbadam.nl.
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samenwerken tussen aanstaand artsen en apothekers
staat hoog in mijn vaandel. In Utrecht is een keuzevak
ontwikkeld dat zal worden opgenomen in zowel het
nieuwe curriculum Geneeskunde als ons curriculum
Farmacie. We beginnen bescheiden, met twaalf
studenten van elke faculteit, maar hopen dat dit blok zo
succesvol zal zijn dat het te zijner tijd door grote
groepen van beide faculteiten gevolgd zal worden. Het
zou misschien zelfs een verplicht onderdeel van beide
studies kunnen worden.

In dit blok bezoekt een koppel van een farmacie- en
een geneeskundestudent een patiënt in het ziekenhuis.
Na bestudering van deze casus wordt van hen na een
week een gefundeerd voorstel voor mogelijke
aanpassing van de therapie van deze patiënt verwacht.
Dit zal met de behandelend arts worden besproken; een
uitdaging voor zowel student als behandelaar. Ook gaan
deze duo’s over de belangrijkste ziekte van de patiënt
een formulariumhoofdstuk en een farmacothera-
peutisch overleg voorbereiden. Zo willen we beide
disciplines voorbereiden op hun toekomstige
samenwerking.

Farmaciestudenten in Utrecht worden sinds vorig
jaar volgens een nieuw curriculum met ambitieuze
doelstellingen opgeleid. De thematische en
studentgestuurde aanpak leidt tot apothekers die
voldoende basiskennis hebben, meer praktische bagage
dan voorheen en een pakket aan academische
vaardigheden. Daarbij kiezen zij in het voorlaatste jaar
voor een progel: patiënt- of geneesmiddelgeörienteerd.
In deze fase komt de samenhang tussen alle zogeheten
leerlijnen tot synthese. In het patiëntprogel wordt aan
de hand van levensechte situaties de integrale kennis
ingezet en verdiept om in moeilijke
farmacotherapeutische problemen snel een weg te
vinden en tot een passend advies te komen.
Communicatie met patiënt en zorgverleners krijgt veel
aandacht. Na een rationele keuze van de therapie zal de
patiënt immers goed begeleid moeten worden.

Op verzoek van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de KNMP heeft
de commissie Opleidingscontinuüm Farmacie in 2001
het rapport “De apotheker als zorgverlener”
uitgebracht. Daarin wordt ervoor gepleit de
opleidingsstructuur te veranderen teneinde apothekers
op te leiden die in de openbare farmacie mede
verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat van de
behandeling met geneesmiddelen, ook wel ‘WGBO-
waardige’ apothekers genoemd. Naar mijn mening zijn
wij in Utrecht al een eind op deze weg: de apotheker van
straks klaar te maken voor zijn rol als medebehandelaar
voor de arts, en als therapeut voor de patiënt ●

�Farmacie verderop

saigon (vietnam)
Deze drie foto’s laten de farmaceutische groothandels van

Saigon zien. Ze zitten met zijn allen in één straat.

Apothekers ‘shoppen’ daar en gaan dan met de handel

achterop de brommer weer naar de apotheek terug. 

De foto’s tonen ook de sturen van de brommers van onze

collega’s.

F. Stuurman


