
Relatie huisarts en 
apotheker 

Van argwaan naar professionele samenwerking

Joost de Kanter
huisarts niet praktiserend



Overzicht

• 1. Ontwikkeling
• Periode 1945 -1960: huisarts als solist
• Periode 1960-1985: samenwerking
• Periode 1985 tot heden: NHG Standaarden en ICT

• 2. Landelijk perspectief van de huisarts op de apotheker



Periode 1945-1960 De huisarts als solist

• Huisarts: een solistisch werkende man die “alles” doet
• Geen huisartsopleiding
• Beperkte kennis en beperkt geneesmiddelarsenaal
• Inschrijving op naam (ziekenfondsbesluit 1941)
• Huisarts als poortwachter 1942 (WO II)
• Oprichting LHV 1946
• Oprichting NHG 1956
• Papieren dossier: groene kaart (1958)



Periode 1945-1960 Kernwaarden

Kernwaarden van de huisartsgeneeskunde (Woudschoten 1959):
• Integrale
• Continue
• Persoonlijke zorg



Periode 1945-1960

Samenwerking
• Maatschappelijk werk 1899
• Wijkverpleegkundige 1900

Relatie met apotheker:
• Commerciële belangen
• Concurrentie
• Argwaan



Periode 1960-1985

• Eerste hoogleraar Huisartsgeneeskunde Jan van Es 1966 
• Eerste experimentele eenjarige huisartsopleiding 1971



Periode 1960-1985 Farmacotherapie

• Toenemend arsenaal geneesmiddelen
• Toenemend gebruik van geneesmiddelen

• Combinaties van geneesmiddelen
• Bevolkingsgroei
• (Vergrijzing)



Periode 1960-1985 Toenemende 
samenwerking

• Groepspraktijken 1960
• Fysiotherapie 1942
• Gezondheidscentra: eind 60er jaren

• Eén gebouw
• Gedeelde populatie
• Gemeenschappelijk doel: goede kwaliteit van zorg, betere gezondheid
• Samenwerking obv professionaliteit en “idealisme”
• Loondienst en niet-loondienst



Periode 1960-1985 Een voorbeeld

Van low profile naar Farmacotherapeutische gesprekken (Deen 
1974)
Doelen:
• Rationalisering en uniformering
• Goedkoper voorschrijven
Opbrengst
• Oa: Formularium



Periode 1986-2020

• Meer groepspraktijken en gezondheidscentra minder solisten
• Basistakenpakket 1983

• EBM: 1e NHG Standaard Diabetes Mellitus 1989:
• 2022: 212 Standaarden

• Chronische zorg en substitutie: POH 2000
• Driejarige huisartsopleiding
• Kaderhuisartsen



Periode 1986-2020 Farmacotherapie

- Toename van chronische ziekten met de leeftijd
- Vergrijzing van de bevolking
- Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelgroepen
- =>
- Toename van geneesmiddelgebruik
- Toename van Polyfarmacie
- Toename noodzaak medicatiebewaking en -begeleiding



Periode 1986-2020 Techniek

• Computer: Apotheek Info Syst; Huisarts Informatie Systeem 1985; 
• ICPC codering 1987 en episode gerichte registratie 1997
• Computer ondersteunde Interactie en Contra-Indicatie bewaking 

IA/CI



Prijsbeheersing geneesmiddelen



Periode 1986-2020 Samenwerking Ha-Apo

• Gestructureerde samenwerking Diss van de Poel 1988
• FTO obv NHG Standaarden
• Feedback prescriptiecijfers
• Elektronische gegevensuitwisseling

• LSP
• Recept Retour Bericht
• Eén gekoppeld AIS/HIS

• Delen van gegevens: lab mn nierfunctie



Periode 2000 en verder

• Multidisciplinaire richtlijnen: Landelijke Eerstelijns 
Samenwerkings Afspraken (LESA’s)

• Multidisciplinaire Zorgprogramma’s
• Wijkgericht werken
• Wijksamenwerkingsverbanden (SWT, welzijn, preventie)
• Toekomstscenario’s (vergrijzing) 
• Keten Informatie Systeem (KIS)



Periode 2000 en verder

• Huisartsenzorg onder druk
• Bureaucratie
• Personeelsproblemen: assistentes, huisartsen
• Samenwerkingsproblemen door capaciteit: Wijkverpleging, GGZ



Voorbeeld van optimale samenwerking

• Gezondheidscentrum Stevenshof 1984
• Wijksetting
• Herhaallijn 

• Door apotheker
• Huisartsen tekenen dagelijks recepten in de apotheek
• Idem Patëntenplatform (MG.net)

• Frequent telefonisch contact apotheek en huisartsen
• Lopen bij elkaar naar binnen 



Voorbeeld van optimale samenwerking

• FTO niveau IV
• Polyfarmacie medicatiebeoordelingen



Ontwikkelingen in samenwerking

• Apotheker-farmacotherapeut in de huisartspraktijk (POINT)
• Samenwerking met POH ouderen
• Combi-consult bij  controle chronische ziekten
• Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
• PM Burgerplaform grotere rol apotheker bij voorschrijven (NIVEL)

• => Meer zorg door apotheker in contact met patiënt en in 
samenwerking met de huisarts



Optimale samenwerking: 
voorwaarden/kenmerken

• Professioneel respect
• Apotheek als onafhankelijke kennisbron
• Evidence Based Farmacotherapie
• Geen artsenbezoekers

• Vertrouwen
• Persoonlijk contact
• Geen commerciële belangen

• Contact en communicatie
• De lijnen zijn kort
• Huisartsen en apothekers beschouwen elkaar als collega’s



Algemeen Praktijk (Nivel rapport 2016)

• Bijna allemaal gestructureerde samenwerking: FTO

• Formele samenwerking 25%

• Afspraken over dagelijkse patiëntenzorg 

• weekdoseringen; receptaanpassingen, medicatiebeoordelingen

• Speciale projecten: 

• nierfunctie, herhaalreceptuur, patiënten betrekken bij de samenwerking



“Gemiddelde” samenwerking

• Huisarts en apotheek op verschillende locaties
• Huisarts heeft contact met meerdere apotheken evv
• FTO samenwerking
• Preferentiebeleid/Medische noodzaak
• Problemen met beschikbaarheid geneesmiddelen
• Zeer gewaardeerde ondersteuning bij euthanasie
• Er is meer “afstand”



Conclusie mbt ontwikkeling

• Huisarts solist met kernwaarden (1945-1960)
• Samenwerking oa Gezondheidscentra (1960-1985)

• Kennisontwikkeling en professionalisering 1966, 1971

• Computers en automatisering 1985

• EBM en NHG Standaarden 1989

• Komst van de Praktijkondersteuner (POH) 2000
• Sterke uitbreiding van farmacotherapie

• Toename noodzaak en mogelijkheden voor samenwerking met apotheker



Perspectief van de huisarts op de apotheker



Onbekend maakt onbemind

• Nauwelijks gemeenschappelijke opleiding
• Beroepsopleiding openbaar apotheker in 3 steden
• Beperkte ruimte voor apotheker in de huisartsopleiding (evv?)



Toekomstvisie LHV,  NHG

De huisartsenzorg is:
• Persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk in de 

buurt van de patiënt en van wieg tot graf 

De huisarts heeft een spilfunctie in de gezondheidszorg. 

- Beheert medisch dossier van de individuele patiënt met alle relevante 
informatie over diens ziektegeschiedenis en medicatiegebruik. 

- een centrale rol bij een verantwoorde medicamenteuze behandeling 
van de patiënt



Conclusie landelijk (Nivel rapport 2016)

• Apothekers willen grotere rol in farmaceutische patiëntenzorg en 
klinische zorg

• Huisartsen zijn gereserveerd en zien het als een 
gemeenschappelijke taak met de huisarts in de spilfunctie



Conclusie: Basis voor een goede samenwerking

• Driehoek: contact, professioneel respect, vertrouwen
• Gemeenschappelijke doelstelling: zo goed mogelijke kwaliteit van 

zorg
• Financiering en tijd samenwerking

• Maar de belangrijkste is de driehoek!


