
Relatie 
arts-apotheker
“Hoe zou de toekomst van de relatie arts – apotheker eruit kunnen zien?”

Hugo van der Kuy

Erasmus MC



Achteruit leren om vooruit te leven

• De historische achtergrond
• Een voorbeeld functie
• Persoonlijke ervaringen
• Heden
• Toekomst



Historische achtergrond









Voorbeeldfunctie I

1979



Voorbeeldfunctie II

1963



Maar……..

Parool 1971



Soms verkoelt de relatie

1982











Mijn opvoeding

• Vanaf mijn 12e

• Lange boswandelingen
• Dr. Ary van der Kuy

Ziekenhuisapotheker (een van de 1e opgeleid)
Klinisch farmacoloog (een van de eerste als apotheker)

• Je moet als apotheker leren denken als arts

• 1962 Moest weg uit Groningen à teveel contact met artsen



Mijn universitaire opleiding

• Natuurlijk veel analyse….

• Maar Prof Porsius gaf veel farmacotherapie

• Later prof de Boer…….. als arts

• En klinische stage!!!!!!! In het AZU als co-assistent



Opleiding tot ziekenhuisapotheker

• Sollicitatiebrief

• Duidelijke visie op de klinische taken van de apotheek

• Uiteindelijk in opleiding in Sittard….



Maastricht

• Steeds meer klinisch georienteerd

• “Te weinig in de apotheek”

• Nu achteraf herkenbaar, maar een bedreiging?



Persoonlijke frustratie

• Verschil in vertrouwen/relatie

• Arts – arts

• Arts - apotheker



010

• Vormgeven aan de zorg van morgen

• Apothekers iedere ochtend op de afdeling
geldt ook voor apothekersassistenten

• Veel meer evenknie artsen

• Aantal klinisch farmacologen

• Zeer gespecialiseerd in bepaalde onderwerpen 



Persoonlijk

• Word gezien als medisch specialist

• Draai mee met de klinische afdelingshoofden

• Vaccineer & neem bloed af

• Word gezien als gelijkwaardig



De openbare apotheek & huisarts

• Prikken op de markt

• Te vaak verhalen dat de apotheker “niet mee doet”.

• Maar ook heel vaak wel….

• Laten we die pareltjes koesteren &
laat de pareltjes groeien



Afsluitend

• Veel gebeurd sinds 1844

• Veel gebeurd sinds 1962

• Veel gebeurd sinds 1995

• ?

• Volwassen relatie met respect voor elkaars kennis & kunde
Professionals onder elkaar



Keerzijde van de medaille

• Zijn er nog wel jonge apothekers geinteresseerd in backoffice taken?

• Bereidingen/Lab/Inkoop


