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Een unieke branche
De gezondheidszorg, en met name
de farmaceutische zorg is al jaren in
ontwikkeling en staat anno 2019 steeds
weer voor nieuwe uitdagingen.
Het geneesmiddelenverbruik en
polyfarmacie neemt toe, omdat we met
elkaar ouder worden.
We slikken steeds meer, willen goed
geneesmiddelengebruik begeleiden met
e-health en personalized medicine en
willen ziekenhuisopnames verkorten
door goed en efficiënt samen te werken.
Apothekers en thuiszorg gaan meer
samenwerken om verkeerd medicijngebruik
te verminderen, door protocollen op te
stellen en overal hetzelfde medicijn te
gebruiken.
Apothekers en huisartsen gaan steeds
meer samenwerken op het gebied van
FTO, combi-consulten en het delen van
labwaarden. De apotheker wordt steeds
meer mede-behandelaar en de stages
gaan over in farmaceutische co-schappen.
De spanning tussen arts en apotheker
wordt kleiner, je staat samen sterk
voor de zorg aan de patiënt, want die
staat centraal. Gezondheid is en blijft
belangrijk. Zorg staat voorop, maar moet
wel betaalbaar blijven. Het ministerie
van VWS gaat onderhandelen met de
farmaceutische industrie om de prijs
van nieuwe geneesmiddelen te drukken
middels een financieel arrangement. En
hoe om te gaan met geneesmiddeltekorten,
weesgeneesmiddelen, en het inzetten van
kennis en expertise om de vaccinatiegraad
te verhogen. Het zijn zomaar een aantal
zaken die spelen.
Er is altijd werk in de farmacie. En als ik dan
lees over fusies, overnames en faillissement
van diverse bedrijven, is er toch een soort
trots om in de farmaceutische branche
te mogen en kunnen werken: de patiënt
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wordt ouder en blijft medicijnen slikken,
gezondheid wordt steeds belangrijker,
het is een gemeengoed dat we als
zorgstaat koesteren. En de apotheker is dé
geneesmiddelenexpert.
De grote variëteit aan werkplekken
Als apotheker kun je altijd op de stoel van
een niet-apotheker gaan zitten en directeur
van een afdeling of internationaal bedrijf
worden, terwijl een niet-apotheker nooit
op stoel van een apotheker kan gaan
zitten. Je bent immers farmaceutisch
verantwoordelijk voor de aflevering van
geneesmiddelen en de vrijgiftes van
bepaalde grondstoffen en medicijnen.
Als je gaat werken in de openbare
apotheek, zijn er legio interessante
activiteiten die je kunt doen. Van
service, kwaliteit en patiëntenzorg, naar
administratieve – en managementtaken.
Denk bijvoorbeeld aan inkoop, contracten,
smartfilling, baxter, farmacotherapeutische
patiëntenzorg, overleg met diverse
disciplines, aansturen van assistenten op
de werkvloer, initiëren en uitvoeren van

diverse projecten, kwaliteitshandboek
onderhouden, audits uitvoeren etc.
Maar er komen ook nieuwe taken
bij: behandeling van kleine kwalen,
zelfstandig monitoren en continueren van
herhaalreceptuur, grotere betrokkenheid
bij de medicatie-continuïteit en veiligheid
rondom ziekenhuisopnames, het
bevorderen van therapietrouw en een
grote regierol bij medicatiebeoordelingen,
pil-consulentes die samen met de patiënt
bepalen welke pil het beste past. De
werkdruk neemt toe, maar wat je uitdagend
vindt, trek je naar je toe, en waar je minder
mee hebt, kun je delegeren, voor zover als
dat gaat.
Veel overleg met andere zorgverleners
Je kunt breed en divers bezig zijn en
hebt regelmatig contact met diverse
mede-zorgverleners en sparring partners:
FTO overleg, regio-overleg, KNMPbijeenkomsten, besturen dienstapotheek,
intervisiebijeenkomsten, zorggroepen,
VJA activiteiten, bedrijfsuitjes,
overlegstructuren in de poliklinische
apotheek/gezondheidscentrum/de cluster
of de regio.
En of je nu een zorgverlener bent, met
ondersteunende diensten en service aan de
patiënt, of je bent ondernemer en ambieert
het beheer van de apotheek of een eigen
apotheek, jij bepaalt hoe je toekomst eruit
ziet, en waar jij je energie in stopt. Alles is
mogelijk en bespreekbaar.
En als je wetenschapper bent, ook dán
kun je je vak als apotheker uitbreiden
met diverse onderzoeken, publicaties en
wetenschappelijke analyses.
Ook de mix van openbaar apotheker met
lesgeven op de universiteit of op het ROC is
bespreekbaar.
En wil je als openbaar apotheker een goede
work-life balance? Ook dan is een flexibele
invulling goed realiseerbaar. Maar het gaat
niet vanzelf, je moet zelf je eigen paden
banen en bewandelen.
Toekomstplannen
Hoe zal de apotheker zich in de
toekomst verder moeten ontwikkelen
en positioneren? Van geneesmiddelleverancier naar lifestyle adviseur? En mag
hij ook voor gaan schrijven?
Hoe zit het met het farmacogenetisch
profiel van de patiënt? En ‘Mijn
DNAmedicatiepas’?

Hoe maak je je als apotheker en
beroepsgroep nóg meer zichtbaar naar de
patiënt en de maatschappij. Wat kun je
betekenen voor iemands gezondheid, wat
draag je bij. Het wordt een speerpunt in
2019 vanuit de VJA.
Openbaar apothekers behoren tot de best
toegankelijke en meest laagdrempelige
zorgverleners in de eerstelijns zorg en
kunnen patiënten helpen hun ziekten goed
te managen. Ze kunnen een belangrijke
rol spelen bij vroegtijdige screening, point
of care- testen en speciale counseling
volgens de FIP. Zij zijn het die de patiënt
zo direct mogelijk kunnen informeren en
begeleiden.
Arbeidsvoorwaarden en
opleidingsmogelijkheden
Als je in de openbare apotheek aan de slag
gaat kun je ervoor kiezen om eerst een
aantal maanden ervaring op te doen, maar
vervolgens kun je ook de registratiefase
gaan doorlopen, om openbaar apotheker
specialist te worden. Volgens de CAO
apothekers in loondienst worden deze
kosten door de werkgever betaald.
Er zijn goede pensioenvoorzieningen en je
krijgt dagen mee voor het bezoeken van
congressen en symposia om up te date
te blijven met nieuwste farmaceutische
kennis.
Mocht je je verder willen ontwikkelen en
graag een “eigen apotheek” aansturen,
dan is de stap naar het beherend
apothekerschap gauw gezet, waarbij je
farmaceutisch eindverantwoordelijk bent
voor de hele organisatie. Hier leer je je
eigen managementstijl te ontwikkelen
en er duidelijk voor het team en de
patiënten te zijn. Je bent de spin in het
web en onderhoudt de interne en externe
contacten nauwlettend, met oog voor
kwaliteit en professionaliteit.

Never a dull moment in de apotheek.
Wat is het toch een prachtig beroep,
apotheker!
PharmaStep
Hét bemiddelingsbureau voor apothekers.
Rijksstraatweg 426, 2243 CH Wassenaar.
info@pharmastep.nl, M 06-51578302
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De Jonge Apotheker in de Apotheek.
In deze rubriek vertelt een jonge apotheker over
zijn of haar ervaringen in de openbare apotheek

AGGIE
VAN WINSSEN

Afgelopen zomer was ik op vakantie in Kenia. Inzicht in het leven in een land als
Kenia zet Nederland en ons georganiseerde leven hier op vele fronten in een heel
ander perspectief. Niet in de laatste plaats op het gebied van de huisarts- en
apotheekzorg.
Onze gids was al een tijdje verkouden en sinds een dag of twee ook wat koortsig.
Malaria had hij al laten uitsluiten door middel van een point-of-care test bij een
ziekenhuis. Op weg naar onze volgende bestemming besloot hij onderweg toch ook nog
even te stoppen bij de lokale huisarts, die meteen de lokale apotheker representeerde.
Voor het beeld: stel je een container voor van twee bij drie meter met een deur aan de
straatkant, waarin je van buitenaf de zorgverlener kunt zien staan aan de toonbank.
De patiënten doen hun zegje aan deze toonbank (AVG, wat is dat?) en komen met één
of meerdere doosjes naar buiten. Zo ook onze gids: na enkele minuten binnen, inclusief
wachttijd, komt hij naar buiten met drie doosjes met medicatie. Aangezien hij zelf
twijfelt of hij het echt nodig vindt om drie verschillende medicijnen te gaan gebruiken
vraagt hij aan mij wat voor medicatie hij heeft gekregen. Wat hij ook zou hebben,
het wordt goed aangepakt! Hij krijgt namelijk amoxicilline, een antihistaminicum én
prednisolon. Alles uitsluitend voorzien van een handgeschreven etiket met de naam
van het geneesmiddel, de sterkte en de dosering. ICT is er niet aan te pas gekomen,
vastleggen in een dossier, medicatiebewaking, voorlichting aan de patiënt, rekening
houden met privacy, overleg tussen arts en apotheker, terughoudendheid met het
voorschrijven en afleveren van onnodige medicatie, … Een groter contrast met de
Nederlandse apotheekzorg kan ik me niet voorstellen. Het verbaasde me bijna dat de
medicatie in blisters zat en er geen losse tabletten tevoorschijn kwamen.
Hier denk ik nog regelmatig aan terug als ik me bijvoorbeeld erger aan het feit dat we
nog steeds met faxen werken en er bergen papier doorheen gaan in de apotheek. Voor
ons als jonge apothekers voelt het werk in de apotheek op momenten nog behoorlijk
ouderwets en achterhaald. Als je dit echter vergelijkt met de apotheek”zorg” in Kenia,
wordt het wel duidelijker waarom de Nederlandse farmaceutische zorg behoort tot de
beste en meest innovatieve van de wereld. Als jonge apothekers zijn wij echter wel dé
uitgelezen personen om de innovatie voort te zetten en om ons team daarbij aan de
hand mee te nemen. Niet in de minste plaats omdat wij toch al de personen zijn die
erbij geroepen worden als de techniek ons in de steek laat: “Aggie, de printer doet het
niet, kun je kijken wat er aan de hand is?” “Aggie, er komen allemaal rare meldingen in
beeld, wat moet ik hiermee?!” Ik denk dat dit weinigen van ons onbekend voorkomt. Wij
zijn niet opgeleid tot ICT’ers, maar wel groot geworden met alle mogelijkheden die ICT
ons te bieden heeft. Laten we dit gebruiken om betere en efficiëntere zorg te leveren. <
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