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Verplichte sluitingstijd in de apotheek 

• 1240 artsenijbereidkunst officieel gescheiden van de 
geneeskunde 

• In 15e eeuw eerste regels voor de apotheken in Nederland 
• Apotheek en taverne in elkaars verlengde 
• Apotheker monopolie voor verkoop van bepaalde artikelen 

en daaruit bereide geneesmiddelen (bv suiker, wijn) 
• Om te voorkomen dat na sluitingstijd van de kroeg men 

naar de apotheek trok, moest ook de apotheek sluiten 
 
In Utrecht werd in 1419 aan eenieder verboden 
een ‘taverne openhoude ofte apothecke na der 
Xder ure des avonts’ 



voorstellen 
• Geboren in Zeddam 
• Middelbare school in Doetinchem 
• Farmacie gestudeerd in Utrecht 
• In 2017 40 jaar werkzaam als apotheker 
• Vooral gewerkt in Ermelo op de Veluwe 
• Ervaringen als apotheker: 

o openbare farmacie,  
o toezichthoudend apotheker psychiatrisch ziekenhuis  
o Idem van instelling voor mensen met een verstandelijke 

beperking 
o bestuurlijk 

 



Zeddam 
Medicatieveiligheid in 1960 
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de sprong naar Ermelo 
Onze apotheek: het gebouw met het torentje 



Ermelo 1979 

• Een drukke apotheek 
• Lange wachttijden 
• Apothekersassistentes rennen en vliegen achter 

de balie om wachtenden ‘weg te werken’ 
• Etiketten schrijven met de hand 
• Goudkleurige etiketten en sierlijke doosjes voor 

particulieren, slap karton en eenvoudige etiketten 
voor fondsverzekerden  

• Vaak mocht er van specialisten géén bijsluiter 
worden meegegeven  



De balie van een apotheek rond 1979 
waar nog een grote fles 4711 op de hoek van de balie stond 
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Ermelo 1979 

• Uit grootverpakkingen geneesmiddelen overgieten in 
potten 

• Paracetamol, phenobarbital en phenytoine staan in 
identieke potten naast elkaar 

• Tot er een ernstige fout werd gemaakt 
• Paracetamol voorgeschreven, phenobarbital werd 

gepakt  
• De medewerker die controleerde zag het niet 
• De apotheker kon deze fout niet uit het recept halen 
• Computers en scanners waren er niet 



Ermelo 1980 

• De trigger voor verandering 
• De potten werden verbannen 
• Etiketten schrijven met de hand werd 

verboden, de typemachine verplicht 
• Typemachines werden kort erop Apple-tjes 
• Met kaartenbakken werd medicatie 

bijgehouden van mensen die veel slikten 



De typemachine werd vervangen 
door de eerste Apple-tjes 



patiënt, arts en apotheker  

• Rond 1980 was voor veel patiënten de arts 
‘heilig’ 

• Op een voetstuk geplaatst gold voor menig 
arts: ‘mijn wil is wet’ 

• Meedenkende apothekers zijn lastig 
• Meepratende apotheker nog meer 
• Een specialist moest er helemaal niets van 

hebben 





patiënt, arts en apotheker  

1e FTO-presentatie overzicht van door de 
huisartsen voorgeschreven hoestdranken: 

o >28 verschillende soorten die frequent werden 
voorgeschreven 

o veel verschillende bestanddelen per drank 
o bestanddelen die elkaar tegenwerken 

Conclusie: een gezamenlijke afspraak en nog 4 
hoestdranken waaruit de artsen konden kiezen. 
Een doorbraak!  

 



patiënt, arts en apotheker  

• Huisartsen begonnen de waarde te zien van 
overleg met de apotheker 

• Ook de patiënt kwam langzaam maar zeker 
voor farmaceutisch advies 



Apotheek informatie systeem 

• In een korte tijd veranderde er veel 
• begin 80-er jaren kreeg de apotheek haar AIS: 

Pharmacom 
• Medewerkers vreesden voor hun baan 
• Rugetiketten en daglijsten gaven de apotheker 

vleugels 
• Totaal medicatieoverzichten per patiënt 
• Het begin van een nieuw tijdperk 
• Het begin van farmacotherapie op maat 



Apotheek informatie systeem 

• Een medicatieoverzicht van iedere patiënt 
• Doseringscontrole ging automatisch 
• Contra indicaties werden automatisch 

gegenereerd 
• Aandoening en welk middel het beste voor te 

schrijven werd thema van FTO 
• Samen voorbereid met een huisarts bespraken 

we in het FTO  medicatie reviews  
Dit alles werd mogelijk dankzij onze computer! 

 



AIS maakte apotheker spin in het web 



verzorgingshuis 

• Rond de eeuwwisseling vierde ons 
bejaardentehuis een jubileum  

• Leveranciers zoals slager, bakker en apotheker 
mochten komen voor een gebakje en een kopje 
koffie 

• De officiële receptie was voor notabelen, zoals de 
huisarts 

• Wat de apotheker deed anders dan 
geneesmiddelen leveren was onbekend en men 
was niet gediend van een meekijkende apotheker 
 



Slager, bakker en apotheker 
 Receptie bejaardentehuis 



verzorgingshuis 

• Kort daarna meerdere overlijdensgevallen in het 
huis 

• Inspectie werd ingeschakeld 
• Lichaam van een van de overledenen in beslag 

genomen 
• Inspectie vertelde Bestuur de apotheker tot het 

huis toe te laten  
• De rol van apotheker bleek groot. De wereld om 

ons heen had geen idee wat apothekers kunnen 
betekenen voor o.a. medicatieveiligheid 



verzorgingshuis 

• Instellen geneesmiddelencommissie  
• VWS startte met Proeftuinen voor 

zorgvernieuwing 
• Inschrijven leverde subsidie en 100% 

medewerking Bestuur verzorgingshuis 
• Resultaat de basis voor de huidige ‘richtlijn 

veilige principes in de medicatieketen’ 





AIS maakte apotheker .. 



psychiatrie 

• Toezichthouder psychiatrisch ziekenhuis. 
• Ongeveer tegelijkertijd met de introductie van 

ons AIS startte de toenmalige klinisch 
chemicus en ik onderzoek naar genotypering 

• Samen met een psychiater bestudeerden we 
(vooral Amerikaanse) literatuur. 

• Onze conclusie: genotypering kan van grote 
waarde zijn voor de therapieresistente patiënt  

 



psychiatrie 

• Nog geen MEC’s  (medische ethische commissies) 
• Met bloed van patiënt werd genotype en bloedspiegel 

van medicatie bepaald van patiënten  
• Resultaat verbluffend 
• Echter hoe resultaten in te zetten in preventief 

handelen? 
• Behoefte kwam aan vastleggen genotype als contra 

indicatie in AIS 
• Idem aan adviezen in AIS wat te doen bij welke 

afwijking! 



psychiatrie 

• Intussen is deze wens (dank KNMP) realiteit 
• Apotheek heeft computer, psychiater niet 
• De samenwerking met de psychiaters rond 

medicatieveiligheid kreeg enorme vlucht 
• Casusbesprekingen met psychiater werden 

dagelijkse kost 



Medisch centrum psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk 
  







Privacy 



privacy 
• januari 2014 telefoon jurist van het CBP 
• apotheek voldoet niet aan WBO - eisen m.b.t. 

bescherming persoonsgegevens 
• Oplegging van last onder dwangsom als ik niet ging 

werken met 2-factor authenticatie,  
• In Nederland géén AIS met 2-factor authenticatie 
• Softwarehuizen hadden geen trek in dit probleem 
• 2 juristen zijn nodig 
• CBP onverbiddelijk en stelt steeds strakkere 

tijdslimieten  
• Op 1 juli 2014 start werken UZI-pas en unieke code  







Stand van zaken 

• AIS is toe aan grote vernieuwing 
• MFB, Triggerbox, GFZ, enz. Over AIS liggen 

zoveel schillen dat functionaliteit ernstig 
belemmerd wordt     

• Apotheken zijn aangesloten op het LSP 
• Patiënten mogen zelf meekijken in hun 

gegevens 
• Zorgverzekeraars en met eigen regels 



Stand van zaken 

• Schillen betekenen dat derden in ons systeem 
meekijken 

• Meer privacy issues op de loer 
• Ondanks bewerkersovereenkomsten 
• Digitale gegevens van patiënten zijn privé! 
• Steeds meer patiënten willen zelf hun 

medische gegevens bijhouden 



Stand van zaken 

• Patiënt wil zelf bepalen hoe om te gaan met 
ziekte en gezondheid 

• Een dokter die alles voor het zeggen heeft is 
uit 

• Apotheker is natuurlijke gesprekspartner 
geworden van patiënt en arts 

• Fysio, diëtiste, ergo, multidisciplinaire 
samenwerking wordt regel  

• Dus behoefte aan elkaars medische gegevens 



Stand van zaken 

• Ontwikkelingen gaan door. Denk aan app, 3d-
printen 

• Robots ruimen op, pakken geneesmiddelen en 
plakken etiketten 

• Hoog opgeleide assistentes en een apotheker 
specialist vertalen signalen naar optimale 
behandeladviezen 

• Een spreekkamer en privacy balie helpen om 
vragen te beantwoorden en kennis te delen 

 





ontwikkelingen 
• Patiënten heeft regie 
• Vanaf 2020 moeten patiënten elektronisch 

kunnen zien wat de zorgverlener heeft 
geregistreerd  

• idem wie wanneer welke informatie heeft 
bekeken 

• Google en Apple gaan zich richten op de zorg 
• Videoconsult en social media rukken op 
• Routinematige handelingen worden 

gerobotiseerd 
 
 
 



L’histoire se répète 

• De apotheker van 2020 staat voor dezelfde IT 
uitdaging als de apotheker in 1980 

• Opnieuw kans voor apotheker om als koploper 
spin in het web te worden 



 2020 



Hartelijk dank voor uw aandacht 
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