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50 jaar in vogelvlucht
• Bereiden, kwaliteitscontrole
• Opkomst specialites, Distributie
• ‘Correct’ uitvoeren voorschrift van arts (het juiste middel voor 

de juiste patient in de juiste dosering met de juiste
aanwijzingen)

• Automatisering/Medicatiebewaking
• Klaar om te wenden (1989)
• Medicatiebegeleiding (voorlichting, instructie)
• Opname WGBO (2007)
• Preferentiebeleid (2008)
• Beschikbaarheid labwaarden en indicaties
• Specialismen ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker: 

toenemende verantwoordelijkheid uitkomsten
farmacotherapie



De context
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Aantal apotheken in Nederland



Geneesmiddel top 10 1978
• Amoxicilline fl 82 miljoen
• Doxycycline fl 46 miljoen
• Indometacine fl 33 miljoen
• Propranolol fl 33 miljoen
• Methyldopa fl 32 miljoen
• Ibuprofen fl 31 miljoen
• Dihydroergotoxinemesilaat fl 30 miljoen
• Glafenine fl 27 miljoen
• Insuline fl 26 miljoen
• Furosemide fl 25 miljoen



Published in 1974

Clinical, social and 
cultural iatrogenesis



The relative impact of medication errors

Philips DP, Christenfeld N, Glynn LM. The Lancet 1998;351:643-4.



California      (1974)                                                       4,6%
USA               (1990)                                                       3,7% 
Australia       (1992)                                                      16,6%   
London         (2001)                                                      10,8%
Danemark     (2002)                                                        9,0%
NewZealand (2002)                                                       10,7%
Canada         (2003)                                                        7,8%
France          (2004)                                                       10,6%
Spain            (2005)                                                         9,3%
Sweden        (2009)                                                       12,3%
Netherlands (2009)                                                       5,7%

Epidemiology of Harm



Rol van de 
apotheker in 
1980









Klaar om te wenden,
KNMP campagne 1989
Omarmt de FPZ

Heppler and Strand. Am J Hosp Pharm 1990;47:533-43.

A responsible provision of drug therapy for 
definite outcomes that improve quality of life



Apothekers leveren een belangrijke bijdrage aan 
het effectief, veilig en doelmatig gebruik van 
geneesmiddelen. Dit leidt tot een optimaal 
resultaat van de behandeling met 
geneesmiddelen, oftewel gezondheidswinst in 
termen van verminderde morbiditeit en 
mortaliteit en/of betere kwaliteit van leven voor 
de patiënt. 
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'Jaarlijks corrigeren apothekers tien miljoen recepten'
Jaarlijks corrigeren apothekers tien miljoen recepten, die 
voornamelijk door huisartsen worden uitgeschreven. Dat 
meldt apothekersorganisatie KNMP maandag. In tien procent 
van die gevallen voorkomen zij daarmee ernstige complicaties 
of ziekenhuisopnames.
Volkskrant 4 januari 2016



1999

PW21/22 - 26-05-2017 | E van Loon, S Borgsteede, A. Floor-Schreudering





http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2006-1004-200057/index.htm



drug interactions





24



25



26







2004 – MedicijnConsult

• KNMP campagne
• ‘Brown Bag’ review



Medicatie beoordeling – vanaf 
1995

• OMA-project - RUG (1995-1997)
• Polyfarmacie project - QIPC (1999-2007)

– 2004 Best practice (QIPC/DGV)
• SMOG-project – BIRD/Kring (2002-2003)
• Promotie onderzoek Wilma Denneboom / Service apotheken 

(2002-2007)
• pHARM-onderzoek (2007-2010)
• FTC-onderzoek (2007-2013) 
• Prestatie Farmaceutische zorg (2012): GFZ-Mediq, Ncontrol-

Service apotheek etc etc
• Eisen IGZ aan aantallen reviews en samenwerking (2015)
• Start DREAMER studie (2016)
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Professionele Autonomie

• Farmaceutische 
deskundigheid

• Betrouwbaar en zorgvuldig
• Betrokken op welzijn van de 

patient
• Maatschappelijke 

verantwoordelijkheid









Geerts et al Drug Saf 2009;32:1189-97

Percentage drug-interactions that 
require ‘laboratory monitoring’



Recente nierfunctiegegevens vaak onbekend in apotheek
UPPER-onderzoek: medicatiebewaking wint bij verbetering uitwisseling 
labwaarden. PW 6 - 10-02-2016 | E. Koster, D.Philbert, N. Winters, M. Bouvy



Distributie blijft 
ons achtervolgen…









Wat houdt apothekers zoal bezig?



Vd Pol et al. RSAP 2019
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