
Waarom automatiseerde je? 
Wat maakte je mee? 

 
 
Peter Wittop Koning 
36e Farmaceutisch Historische Dag 
16 november  2017 



Even voorstellen 
(museum Koestraat Amsterdam) 



Van geen vreemde   



Even voorstellen 

• Afgestudeerd 1972.  
Laatste jaar Van Zwieten dus farmacotherapie. 

• Apotheek in centrum Amsterdam.  
> 100 straten  
> 10 huisartsen     dus… geen Pharmacom. 

• In 1979 gestart met twee andere 
Amsterdammers. 

• In 1981 operationeel 



Vakinhoudelijke incidenten 



Deze onderschepte ik wel in d  
nachtelijke uren 



Dat ging dus echt fout 



Dat was ‘m niet voor een stadsapotheker 



Het eerste  
kleine stapje 
automatiseren: 
bestellen met 
minikaartjes 



Eerste geneesmiddelenbestand 
(voor de ziekenhuizen) 
In 1972 oprichting Farmodex,  
Nijmegen, door Eppo van der Kleijn 



1972  
Automatisering 
geneesmiddelenverstrekking 
Van der Kleijn ontving subsidie van de overheid 
om samen met Philips Nederland 
toepasbaarheidsonderzoek te doen naar de 
automatisering van de 
geneesmiddelenverstrekking in ziekenhuizen. 
Hiermee werd onder meer de noodzaak van een 
geneesmiddelendatabank aangetoond. Zo werd 
Farmodex opgericht, een geautomatiseerde 
geneesmiddelenindex.  



1978  iets te grote broek 

Privacy? 
 
• KNMP leden verwerpen Macom rapport 
• De centrale oplossing wordt onder meer 

vanwege privacy-problemen door de 
beroepsgroep van tafel geveegd 
 

    2006: opkomst van het Centrale (ASP) concept 
privacy ?? 
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Eerste ‘echte’ apotheeksystemen 

• CCN, DataSaab, DataPartners, 
Systeemplanning, Honeywell,  
Burroughs, e.a. 

• De computers komen er, maar de 
software is toch iets ingewikkelder dan 
gedacht. 

1978 







Welke apotheker 
dit was, is mij 
nooit duidelijk 
geworden. 



Vul de bon maar in en álles is geregeld! 
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Een kamer vol 
- voor ruim twee ton 
 
2 x 18 Mb schijven 
 
112 KB / 1 MHz  intern 
geheugen 
 

 

1979 



Wat bijkomstigheden 

• Krachtstroom. Het systeem gebruikte meer 
elektriciteit dan de gehele apotheek. 

• Airco met 0,1 graad afwijking per uur. 
• IJzeren balken ter versterking van de vloer. 

 
• Dan maar zorgen dat hij 7 x 24 per week 

werkt. 
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Toen kwam de 
rekening   

1979 



Wie zal dat betalen? 

• Het uitrekenbureau kostte ca fl 10.000 per 
jaar. Dat zou je toch moeten kunnen besparen. 

• De Amsterdamse ziekenfondsen accepteerden 
nog geen elektronische factuur. Dat zou 
arbeidsplaatsen kosten. 

 



Disk voor de ziekenfondsdeclaratie 



Zakelijk 

• Recepten werden per maand bij een 
uitrekenbureau ingeleverd. 

• Daar door apotheker-assistenten gecodeerd. 
• In de vorm van ponskaarten naar het 

computercentrum in Heerlen verzonden. 
• Afrekening volgde een jaar na inleveren. 



Financieel  

• Jaarcijfers konden pas opgesteld worden met 
een jaar vertraging. 

• Wel voorschotten, maar vanwege de toename 
van het percentage verpakte geneesmiddelen, 
namen de kosten snel toe. 

• Voor starters een onacceptabele situatie. 



Het 
geneesmiddelen- 

bestand 

1981 
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Maar waar haal je een 
geneesmiddelenbestand vandaan? 
 



Primaire bron voor het 
invoeren van interacties 



Vooruitlopend op het KNMP-bestand 



John Voncken 
deed dat voor de 
Systeemplanning 

gebruikers 



De bron voor 
medicatie-
bewaking 



We halen 
 zelfs de pers 

1985 



De concurrent 
gebruikte de 
collectie 
Wittop Koning 
als reclame 
(foutje, 
bedankt ) 



En de magistralen  
werden ook gedigitaliseerd 



Na de staking van 
de post, werden 
per OPG 
maandelijks de 
mutaties op 
diskette (3 MB) of 
tape in een 
blauwe, plastic tas 
verstuurd 





start KNMP databank 1985 





1984  doorbraak in techniek 
microcomputer/multi-user/multi-tasking 



De tijd schrijdt voort  



10 jaar 
Pharmacom 

1988 



Af en toe  
ging er iets 

behoorlijk mis. 
DaVinci en 

Pharmacom 
nieuw. 



De nieuwe generatie software 
 



Kunstmatige 
intelligentie 

(beslisregels) 
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