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SAMENVATTING
FA R M A C E U T I S C H E  P A T I Ë N T E N Z O R G ,  D E  Z O R G  V A N  D E  A P O T H E K E R

(PH A R M A C E U T I C A L  C A R E)

Wat is farmaceutische patiëntenzorg? Het eerste hoofdstuk van het proefschrift gaat over
systemen van gezondheidszorg en de plaats en de definitie van farmaceutische
patiëntenzorg.

Farmaceutische patiëntenzorg is een manier van omgaan met patiënten en hun medicatie.
Het is een concept dat gaat over de manier waarop mensen medicijnen zouden moeten
krijgen en de bijbehorende gebruiksaanwijzingen. Het gaat ook over de
verantwoordelijkheden van patiënten en professionele hulpverleners, medicatiebewaking,
advisering en de resultaten van zorg. In uitzonderlijke gevallen is zelfs het inkopen van
geneesmiddelen door een apotheek onderdeel van het concept.

In het proefschrift wordt de volgende werkdefinitie gebruikt, tenzij anders aangegeven.
Farmaceutische patiëntenzorg is de zorg van het apotheekteam voor de individuele patiënt
op het gebied van farmacotherapie, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven’(de
Nederlandse WINAp definitie 1998). Bij deze definitie wordt er van uitgegaan dat
farmaceutische patiëntenzorg wordt verleend door het team in de apotheek (de apotheker
en de apothekersassistenten), en dat een systeem voor medicatiebewaking aanwezig is.

Het concept van farmaceutische patiëntenzorg is zonder twijfel een onderdeel van de
gezondheidszorg. Er zijn essentiële verschillen tussen de concepten van farmaceutische
patiëntenzorg, disease management en managed care, hoewel er ook overeenkomsten zijn. De
belangrijkste verschillen liggen in de mate van invloed die de patiënt kan uitoefenen op het
zorgproces of zorgconcept en in de drijvende kracht achter het zorgconcept. Maar toch kan
farmaceutische patiëntenzorg deel uitmaken van disease management, terwijl managed care de
strategieën van disease management gebruikt om de kosten te beheersen.

Er zijn belangrijke conceptuele verschillen tussen de beschrijvingen of definities van
farmaceutische patiëntenzorg in verschillende landen. In enkele landen worden zulke
verschillen over het hoofd gezien en dat leidt tot verwarring. Als farmaceutische
patiëntenzorg in een land gedefinieerd wordt, dan moet de cultuur, de taal en de
apotheekpraktijk van dat land betrokken worden in de interpretatie van de definitie. Sociale
en cultureel gebonden activiteiten zoals farmaceutische patiëntenzorg moeten opnieuw
gedefinieerd worden, afhankelijk van nationale factoren en de plaatselijke ontwikkelingen
van de gezondheidszorg. Als een definitie letterlijk vertaald wordt, moet ook rekening
gehouden worden met conceptuele linguïstische verschillen.

De lange geschiedenis van het beroep van apotheker in Nederland kent vele belangrijke
ontwikkelingen. Evenals in veel andere landen heeft het beroep zich ontwikkeld van het
maken van magistrale receptuur en de verkoop van geneesmiddelen tot het verstrekken van
geneesmiddelen en hulpmiddelen gekoppeld aan advisering. In Hoofdstuk 2 van het
proefschrift wordt geprobeerd om de belangrijkste krachten te identificeren die een invloed
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hebben gehad op de ontwikkeling van het beroep en die hebben geleid tot farmaceutische
patiëntenzorg, als een werktuig om de huidige en toekomstige ontwikken van het
apothekersberoep in Nederland te begrijpen. Dezelfde krachten kunnen vermoedelijk ook
in andere landen worden herkend, maar de snelheid van de ontwikkelingen kan verschillen.

De recente ontwikkeling van de Nederlandse openbare farmacie naar een praktijkmodel,
gebaseerd op farmaceutische patiëntenzorg in de laatste 30 jaar is het gevolg van een aantal
invloeden, waaronder:
§ De ontwikkeling van de apotheker-arts relatie;
§ De ontwikkeling van de patiënt-apotheker relatie;
§ Vooruitgang van de apothekersopleiding;
§ Toename van de informatie aan patiënten;
§ Verbeterde medicatiebewaking en het concept klinische farmacie;
§ De ontwikkeling van het vakgebied sociale farmacie.
Veel van deze invloeden hingen niet met elkaar samen, waardoor de ontwikkeling van
Farmaceutische patiëntenzorg in Nederland wat sprongsgewijs is verlopen en afhankelijk
was van toevalligheid. Voor het samensmelten van de ontwikkelingen in het concept van
Farmaceutische patiëntenzorg waren sterke katalysatoren nodig, waaronder de
overdenkingen van Hepler en Strand en de toenemende vraag van de maatschappij naar
meer informatie rond de therapie met geneesmiddelen.

De gebeurtenissen die vooraf gingen aan de ontwikkeling van farmaceutische
patiëntenzorg in Nederland waren op zich niet zo verwonderlijk. Farmacie is een open
systeem dat in de markt opereert. In Nederland hebben de apothekers  gereageerd op veel
invloeden vanuit de regering, de farmaceutische industrie, ziekenfondsen,
patiëntengroeperingen en de automatisering. Bijvoorbeeld, de druk van de farmaceutische
industrie op voorschrijvers veroorzaakte de ontwikkeling van de adviesfunctie van
apothekers aan de artsen en die functie werd later ondersteund door het Ministerie van
Volksgezondheid. De ontwikkeling van klinische farmacie begon in de Verenigde Staten
door veranderingen op medisch gebied, en wordt in Nederland opgepakt als een toevoeging
aan het apothekersberoep, gebaseerd op de kennis inzake farmacotherapie die inmiddels bij
de Nederlandse apothekers aanwezig was. De vraag om geneesmiddelinformatie kwam van
consumenten organisaties terwijl de ontwikkeling van sociale farmacie bij de universiteiten
begon door de druk uit de richting van de maatschappij.

De ontwikkeling van het apothekersberoep is in Nederland dus duidelijk meer van
buitenaf geïnitieerd. Maar dat geldt niet alleen voor de apothekers. De meeste andere
beroepen hebben een soortgelijk pad gevolgd van reacties op druk vanuit hun ‘klant’.

Toch zijn er ook voortrekkers geweest. Enige apotheker met visie hebben de vroege
signalen opgepakt en hebben geprobeerd om de beroepsmatige activiteiten te ontwikkelen
die door de maatschappij werden verlangd of geëist. Zoiets kost tijd en toewijding vanwege
de vele horden die moeten worden genomen. Na enige tijd echter volgde de rest van de
professie hun pionierwerk. Als farmaceutische patiëntenzorg daadwerkelijk onderdeel moet
gaan uitmaken van het dagelijkse werk in de openbare apotheek en als het beroep van
apotheker zich nog verder moet ontwikkelen, dan is het wenselijk dat een dergelijke pro-
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actieve houding niet alleen beperkt blijft tot de voortrekkers maar wordt gedeeld door alle
apothekers en hun beroepsorganisaties.

Met al deze (internationale) ontwikkelingen op het gebied van farmaceutische
patiëntenzorg wordt het ook belangrijk om het effect ervan aan te tonen. In Hoofdstuk 3
wordt de methode beschreven van twee onderzoeksprojecten. De projecten (TOM bij astma
patiënten en OMA bij ouderen die 4 of meer geneesmiddelen gebruiken) werden in 1994
gestart bij de Afdeling Sociale Farmacie en Farmacoepidemiologie van de Rijksuniversiteit
Groningen. Het ontwerp van beide studies is vergelijkbaar en omvatte een referentie groep
die geen speciale zorg kreeg. Toch zijn er enkele essentiële verschillen in de processen van de
studies en op het terrein van de bekeken resultaten. Het TOM project was meer klinisch
georiënteerd. Er werd speciaal aandacht besteed aan het onderwijzen van een goede
inhalatietechniek en astma zelfmanagement, en aan het bevorderen van therapietrouw met
preventieve medicatie. Bepaalde gedefinieerde klinische resultaten konden worden gemeten
zoals de astma status. De OMA studie was meer diffuus, er werd speciale aandacht besteed
aan  het verbeteren van therapietrouw en het begrip van de werking van de medicijnen en
aan het verminderen van het gebruik van benzodiazepines. Door de heterogene
samenstelling van de populatie was het moeilijker om klinische resultaten te meten en werd
speciaal gekeken naar verbeteringen in kwaliteit van leven en kennis over geneesmiddelen
en ziekten.

Het OMA project, naar het effect van farmaceutische patiëntenzorg bij ouderen, werd
uitgevoerd tussen 1995 en 1997. In Hoofdstuk 4 staan enige resultaten van deze studie op
patiëntenniveau beschreven gevolgd door een discussie. Het verlenen van farmaceutische
patiëntenzorg aan ouderen die 4 of meer medicijnen gebruiken veroorzaakte een hoge graad
van tevredenheid onder de patiënten, maar er kon geen belangrijke invloed worden
vastgesteld op de kennis of de kwaliteit van leven (volgens de SF-36). Er kon ook geen
duidelijke invloed worden vastgesteld op de therapietrouw met diuretica, vermoedelijk door
het relatief kleine aantal patiënten aan het eind van de studie, en de beperkte periode
waarover de geneesmiddelgegevens beschikbaar waren vóór de start van de studie. Ook het
gebruik van benzodiazepines werd niet duidelijk gereduceerd in de studiegroep. Enkele
andere resultaten vertoonden wel een tendens in de goede richting, maar niet statistisch
significant. Het plaatje met betrekking tot geneesmiddel gebonden problemen is tweeledig.
Hoewel de apothekers een duidelijke afname van dergelijke problemen rapporteerden
(vooral met betrekking tot bijwerkingen), gaven de patiënten aan het eind van het project
aan dat er geen verschil was tussen de interventie en de referentiegroep wat betreft de
problemen die zij ondervonden.

Ook de TOM studie werd uitgevoerd tussen 1995 en 1997. Enkele resultaten van dat project
staan beschreven in Hoofdstuk 5. Het algemene beeld van de resultaten van dat project is
positief. In de interventie groep zijn meer patiënten begonnen een piekstroom meter te
gebruiken en deden aan zelf management dan in de referentiegroep. Daarbij gebruikten
meer patiënten de luchtwegverwijders vóór de preventieve medicatie, als die beide werden
gebruikt. Er was ook een betere astma status in de interventiegroep. Dat gegeven werd nog
eens extra ondersteund door de analyse van het geneesmiddelgebruik waarbij bleek dat de
gebruikte hoeveelheid luchtwegverwijders verminderde evenals het aantal benodigde
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kuurtjes (van antibiotica of corticosteroïden). Er zijn ook aanwijzingen dat de kwaliteit van
leven (gemeten met de the Asthma Quality of Life Questionnaire van Junniper) veranderde
ten positieve als gevolg van de verleende zorg. De kennis over gebieden die verwant zijn met
astma, namelijk chronische bronchitis en emfyseem verbeterde ook. De patiënten waren
tevreden over de verleende zorg en vond de regelmatige consulten nuttig, zeker in het begin
van de studie. Het imago van de apotheker in de ogen van de patiënten verbeterde en na de
studie hadden ze een positievere mening over de mogelijkheden van de apothekers om hen
te helpen met hun geneesmiddelgebruik en het omgaan met hun aandoening.  Maar de
relatief hoge uitval in de interventiegroep gaf wel aan dat de patiënten een project van 2 jaar
erg lang vonden.

Patiënten zijn niet de enigen die betrokken zijn bij farmaceutische patiëntenzorg. De
zorgverleners (in dit geval de apothekers) en de huisartsen van de patiënten zijn er ook bij
betrokken. In Hoofdstuk 6 worden de invloeden op deze hulpverleners beschreven,
gebaseerd op de ervaringen in het TOM en OMA project. Die resultaten worden in
perspectief gezet door twee kleinere projecten waarbij naar de relaties tussen apothekers en
huisartsen wordt gekeken, en waarbij de gewenste taakverdeling tussen de apothekers en
hun assistenten in de Nederlandse apotheken nader wordt geanalyseerd.

Het is zeker niet verwonderlijk dat de intensiteit van de samenwerking tussen de
apothekers en de huisartsen op het gebied van zorg grotendeels afhankelijk is van de
kwaliteit van hun relatie. Naast de beroepsmatige aspecten hebben ook persoonlijke
aspecten een invloed op die samenwerking. Als apothekers farmaceutische patiëntenzorg
verlenen maken de huisartsen zich het meeste zorgen over een verondersteld gebrek aan
kennis over ziekten bij de apothekers. Maar hoe meer apothekers zijn betrokken bij
farmaceutische patiëntenzorg, des te minder ze twijfelen over hun eigen kennis op
ziektegebied.

Voor zowel het TOM als het OMA project, waarbij het zo nu en dan nodig was om
medicatie te veranderen, was het duidelijk dat er samengewerkt moest worden met de
huisartsen. Maar in het algemeen kan men zeggen dat de Nederlandse apothekers, met hun
uitnemende kennis over farmacotherapie, zich correctief opstellen ten aanzien van de
voorschrijver en dat kan weerstanden veroorzaken. Deze weerstand komt bij beide
projecten, maar ook wel in andere studies, duidelijk aan het licht. Men kan zich echter ook
vormen van farmaceutische patiëntenzorg voorstellen waarbij de samenwerking huisarts-
apotheker niet absoluut noodzakelijk is, zo lang er geen noodzaak bestaat tot het
veranderen van de farmacotherapie en de apotheker taken uitvoert op het gebied van de
farmacoepidemiologie en het geven van gebruiksinstructies. Dus als de relatie apotheker-
huisarts niet optimaal is, behoeft dat nog geen excuus te zijn voor de apothekers om dan
maar helemaal geen farmaceutische patiëntenzorg te verlenen.

Wanneer we kijken naar de mogelijke verdeling van de taken behorende bij
farmaceutische patiëntenzorg dan blijkt dat, volgens apothekers, het eigenlijke werk door de
apothekers gedaan zou moeten worden hoewel sommige nevenactiviteiten en een gedeelte
van het patiëntencontact ook door de assistenten gedaan zou kunnen worden.

In de TOM en OMA studies is bewezen dat het verlenen van farmaceutische patiëntenzorg
een positieve invloed heeft op de resultaten van de patiëntenzorg. Het staat nu ook wel vast
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dat farmaceutische patiëntenzorg zinvol is bij niet geïnstitutionaliseerde zorg, bij de
psychiatrie, HIV infecties, astma, diabetes, hoge bloeddruk en hyperlipeadiemie. Ondanks dit
bewijs staat het nog te bezien of alle apothekers wel bereid zijn om farmaceutische
patiëntenzorg een onderdeel te maken van hun dagelijkse praktijk want dat zou een
houdingsverandering en een verandering in het dagelijkse werk inhouden. In Hoofdstuk 8
wordt het resultaat beschreven van een Europees onderzoek naar hindernissen voor de
implementatie van farmaceutische patiëntenzorg.

De apothekers in Europa vinden tijd en geld de belangrijkste barrières om te beginnen met
het verlenen van farmaceutische patiëntenzorg. Uit het onderzoek is gebleken de
apothekersorganisaties in Europa aandacht moeten besteden aan de vergoedingssystemen,
als ze willen dat farmaceutische patiëntenzorg zich in hun land verder ontwikkelt. Maar het
is ook duidelijk dat ze blijvend moeten werken aan een houdingsverandering bij de
apothekers en de mening van andere werkers in de gezondheidszorg zullen moeten
beïnvloeden. Dat laatste wordt niet uitsluitend bereikt door initiatieven op het terrein van de
‘public relations’ maar ook door het ondersteunen van de onderzoekers bij hun publicaties.
Belangrijke hindernissen zijn ook gevonden op het terrein van de opleidingen. Meer en een
betere opleiding van de Europese apothekers op het terrein van klinische farmacie,
communicatie, documentatie en management lijkt noodzakelijk.

In de openbare farmacie lijkt er momenteel wereldwijd een rol voor farmaceutische
patiëntenzorg weggelegd te zijn. In het bijzonder de sectie ‘community pharmacy’ van de
Internationale Farmaceutische Federatie (FIP) heeft farmaceutische patiëntenzorg
gestimuleerd als een nieuwe rol voor de apotheker. In 1996 heeft de FIP die rol vastgelegd in
hun gezamenlijke declaratie inzake goede apotheekpraktijk (Good Pharmacy Practice, GPP)
in de openbare en ziekenhuisfarmacie, samen met de Wereld Gezondheidsorganisatie
(WHO). Momenteel is die nieuwe rol in sommige landen duidelijker dan in andere.

Hoe kunnen verschillende facetten van de openbare farmacie de introductie van
farmaceutische patiëntenzorg vergemakkelijken in een land, en hoe veel gebeurt er nu
eigenlijk. In Hoofdstuk 8 wordt een analyse gegeven van de huidige apotheekpraktijk en de
kansen voor de ontwikkeling van farmaceutische patiëntenzorg in verschillende landen,
gebaseerd op de resultaten van een internationale vragenlijst die is ontwikkeld, samen met
de sectie openbare farmacie van de FIP. De analyse toont aan dat de omstandigheden in
Nederland, de Verenigde Staten en Japan optimaal zijn voor het verlenen van
farmaceutische patiëntenzorg door openbare apothekers. Dat is mogelijk ook het geval in
acht andere landen, maar de afwezigheid van bepaalde sleutelgegevens verhinderde een
volledige evaluatie. Er zijn echter signalen farmaceutische patiëntenzorg zich ook positief
ontwikkelt in Canada, Denemarken, Oostenrijk, Ierland, Noorwegen en het Verenigd
Koninkrijk.

Ondanks de minder gunstige omstandigheden in bepaalde landen, kunnen onderzoeks-
en implementatie activiteiten ook worden waargenomen in Australië, Duitsland, Finland,
IJsland, Portugal, Spanje en Zwitserland. Details van dergelijke activiteiten in de hele wereld
kunnen worden gevonden in de Hoofdstuk 9 en de bijbehorende appendix.

In het laatste hoofdstuk van het  proefschrift worden de resultaten van de TOM en OMA
studies gezet in het perspectief van de gezondheidszorg, met gebruik van het Donabedian



Pharmaceutical Care, Theory, Research, and Practice 190

model voor de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat model splitst  zorg op in structuur,
proces en resultaat (‘outcome’). De resultaten van de studies worden vervolgens bekeken
met behulp van het ECHO model van Kozma.

De TOM en OMA studies zijn praktijkstudies. Dat houdt in dat rekening moet worden
gehouden met een aantal kenmerkende barrières tijdens het onderzoek. Onder de
hindernissen die in het laatste hoofdstuk worden besproken  zijn het volgen van het proces,
de kwaliteit van gegevens uit de praktijk, de beschikbaarheid van gevalideerde instrumenten,
de documentatie en de afwezigheid van goede voorbeelden in de literatuur.

Als dergelijke hindernissen kunnen worden genomen, hoe makkelijk is het dan om het
effect van farmaceutische patiëntenzorg vast te stellen als het proces van die zorg is
geoptimaliseerd? Dat hangt voornamelijk af van de beschikbaarheid van de outcomes die voor
een dergelijke studie kunnen worden gemeten.

Statistisch significante veranderingen in klinische resultaten ten gevolge van
farmaceutische patiëntenzorg kunnen gewoonlijk worden aangetroffen bij studies met een
goed definieerbare ziekte en goed definieerbare meetpunten. Toch moeten de processen die
zulke verschillen kunnen geven nog verder worden verfijnd. Ziekte specifieke
farmaceutische patiëntenzorg blijft een dankbaar onderwerp voor onderzoek en de praktijk.
Protocollen kunnen worden ontwikkeld en getest voor toepassing in de dagelijkse praktijk.
Toch biedt ook een algemeen model van farmaceutische patiëntenzorg een mogelijkheid
om alle patiënten van zorg te voorzien, ongeacht de vraag of er wel een standaard is voor de
aandoening waaraan ze lijden maar gebaseerd op algemeen geneesmiddelgebruik en
geneesmiddel gebonden problemen. In de openbare farmacie lijkt dit een nuttige benadering
omdat in vele landen, waaronder Nederland, de indicatie waarvoor een geneesmiddel wordt
gegeven meestal niet bekend is in de apotheek. De effecten van deze algemene benadering op
de resultaten van de zorg zijn echter moeilijk vast te stellen. Om de effecten van
farmaceutische patiëntenzorg in de praktijk te kunnen meten zou de indicatie voor het
geneesmiddelgebruik eigenlijk bekend moeten zijn en daartoe is een betere samenwerking
tussen de behandelend arts over individuele patiënten nodig.

Farmaceutische patiëntenzorg is eigenlijk niet meer weg te denken. Hoewel er nog vele
verbeteringen denkbaar zijn is duidelijk dat de klinische en humanistische uitkomsten van
de zorg erdoor verbeteren en dat de patiënten er erg tevreden over zijn. Men kan zich
afvragen hoe belangrijk de economische aspecten dan nog zijn. Het verbeteren van de
patiëntenzorg betekent nu eenmaal niet altijd dat de kosten direct omlaag gaan. De winst zit
hem meestal op de langere termijn. Politici lijken dit vaak te vergeten. Het verbeteren van
alleen klinische resultaten, zoals zorgverleners vaak doen, lijkt ook geen goede doestelling
voor de gezondheidszorg.

De patiënten (of de maatschappij) zullen uiteindelijk zorg altijd beoordelen op grond van
de humanistische resultaten. Farmaceutische patiëntenzorg, als onderdeel van de
gezondheidszorg, is zeker ook in staat om bij patiënten de kennis te vergroten, de kwaliteit
van leven en de tevredenheid met de verleende zorg te verhogen.


