
KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER
BEVORDERING DER PHARMACIE

INVITATION CONFERENCE – 25 JAAR 



WELKOM

Welkom bij de Invitational Conference – 25 jaar opleiden openbaar apotheker



PROGRAMMA

Invitational conference – 25 jaar opleiden openbaar apotheker 

13.30 uur Ontvangst - dagvoorzitter Prof. Dr. Roger Damoiseaux

13.35 uur Welkomstwoord – Voorzitter WSO-bestuur Steven Verhagen-Smits

13.45 uur Van Charlotte Jacobs tot nu – Dr. Annette Wierper en hoogleraar geschiedenis van de farmacie Prof. Dr. Toine Pieters

14.15 uur Rol van de openbaar apotheker in de longzorg – Hoogleraar longziekten Prof. Dr. Richard Dekhuijzen

14.45 uur Pauze

15.05 uur Plenair debat – de toekomst van de openbaar apotheker – Dr. Jeroen van de Pol en Dr. Ankie Hazen

15.50 uur Feestelijke lancering Charlotte Jacobs Instituut (CJI) - Voorzitter KNMP-bestuur Aris Prins 

16.00 uur Visie op onderwijs binnen de openbare farmacie 

16.15 uur Slotwoord dagvoorzitter

16.30 uur Afronding met borrel

17.30 uur Afsluiting programma



WELKOMSTWOORD

Voorzitter WSO-bestuur Steven Verhagen-Smits



TOEKOMSTVISIE OPENBARE FARMACIE 2025 
STAND VAN ZAKEN

Beroepsontwikkeling

• Richtlijn Consultvoering
• Richtlijn Praktijkvoering
• Visie Preventie
• Farmaceutische spoedzorg

Opleiding

• Modernisering opleiding openbaar 
apotheker

• Kaderapotheker

Wetenschap

• Fundament voor beroep door 
onderzoek

• Regionalisering



PROFESSIONELE STANDAARD (RICHTLIJNEN)

• Vastlegging van dat wat nodig is om de patiënt goede 
zorg te verlenen

• Collectieve verantwoordelijkheid leden 
beroepsgroepsorganisatie

• Aanbevelingen op basis van en wetenschap en praktijk 

• Aanbevelingen ter ondersteuning en om te leren

• Aanbevelingen bij veel zorgvragen geschikt

• Als de zorgvraag daar om vraagt kan de apotheker 
afwijken

• In dat geval is dat overwogen en kan apotheker dat 
uitleggen



ACTUEEL OVERZICHT KNMP-RICHTLIJNEN

GENERIEKE ZORG

• Ter hand stellen
• Consultvoering (nieuw)
• Medicatiebewaking
• Medicatiebeoordeling
• Bereiden
• Geïndividualiseerde 

distributievormen (in 
herziening)

KETENZORG

• Diabetes Mellitus II
• COPD
• Astma 

PRAKTIJKVOERING

• Norm GDS
• Norm Central Filling
• Richtlijn Praktijkvoering

(in ontwikkeling)          



RICHTLIJN PRAKTIJKVOERING - STRUCTUUR

• In ontwikkeling: nog aantal discussiepunten

• Bevat leiderschap, beleid, apotheekteam 
(professionaliteit), middelen zoals farmaceutische    
producten, apotheek zelf, fin middelen, maar ook waarde 
voor de maatschappij

• Bevat ook normen:
aanwezigheid apotheker (in discussie)



VAN CHARLOTTE JACOBS TOT NU

Dr. Annette Wierper en hoogleraar geschiedenis van de farmacie Prof. Dr. Toine Pieters



Charlotte Jacobs 
(1847-1916)
Eerste vrouwelijke apotheker in Nederland en 
Nederlands-Indië



Een “baanbreekster” en haar wapenfeiten

1877: Tweede vrouwelijke student van Nederland (Groningen)

1881: Eerste vrouwelijke apotheker van Nederland

1884-1913: 30 jaar zelfstandig openbaar apotheker in Nederlands-Indië

1908: Oprichting Indische afdeling van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht

1912: Oprichting Studiefonds voor Vrouwelijke Inlandse artsen S.O.V.I.A

1916: Oprichting Charlotte Jacobs Studiefonds (bij testament)



Abraham Jacobs 
(1817 - 1881) 
en
Anna Jacobs - de 
Jongh 
(1817 -1887)



Twee zusters, twee werelden 

Ambitie Dienstbaarheid



De lange weg

• Vooropleiding: lagere school, de Nuts’ Naai- en breischool, 
thuisonderwijs en in 1875 scheikundelessen op de HBS in Sappemeer 
als ‘toehoorder’

• 1877: diploma leerling-apotheker (Leeuwarden)

• 1877: toelatingsexamen universiteit (Leiden)

• 1877: inschrijving Universiteit Groningen Faculteit Wis- en 
Natuurkunde

• 1879: diploma hulp-apotheker (Utrecht) 

• 1881: diploma apotheker (Amsterdam)



1881:  Emancipatie: Charlotte Jacobs wordt 
de eerste vrouwelijke apotheker in Nederland
Pas in 1890 studeerden nog twee vrouwen af als apotheker: 

• A. E. ‘t Hoen (juni, Groningen) en Alida Grutterink  (december, 
Utrecht).  Grutterink werd ziekenhuisapotheker. Van ‘t Hoen is niet te 
achterhalen of en waar zij ging werken

• Er verstreken daarna nog zeker tien jaar voordat meer vrouwen als 
apotheker afstudeerden



Charlotte Jacobs na de dood van haar vader
• Na een hersenbloeding in 1878 overlijdt Abraham Jacobs in 1881

• Charlotte neemt een baan aan als tweede apotheker het Algemeen 
Ziekenhuis te Utrecht. Zij was toen 34 jaar 

• Haar voorgangers: allemaal boven de 70; allemaal man

• Na 2 jaar vertrekt zij naar Nederlands-Indië



Naar Nederlands-Indië

• Na de dood van haar vader in 1881 realiseerde Charlotte Jacobs zich 
dat ze ‘voor zichzelf moest zorgen.’

• Niet vastgesteld kan worden of zich ooit een huwelijkskandidaat voor 
haar meldde.

• 1881: haar verzoek om aangesteld te worden als lerares scheikunde 
op een te openen Meisjes HBS in Batavia werd afgewezen. 

• 1884: op goed geluk toch naar Nederlands-Indië,  drie broers en een 
zuster achterna. Daar kreeg ze het aanbod om provisor te worden in 
een apotheek.



Een eigen apotheek

• 1884: Charlotte begint als provisor in de Javasche Apotheek

• Er zijn dan naast de Stadsapotheek, een zestal openbare apotheken in 
Batavia actief

• 1890: Opening “Nederlandsche Apotheek“ Charlotte Jacobs



De Nederlandsche Apotheek 
van 1890 tot 1990



Handelsgeest



Apotheker in Nederlands-Indië

• Apotheekfirma’s beheersten de openbare farmacie in Nederlands-Indië in 
de negentiende eeuw. Grote namen: Rathkamp&Co, Van Gorkom

• Hoge eisen ten aanzien van de bedrijfsvoering – grote voorraden, 
assortiment geneesmiddelen uit de vigerende Farmacopee, volwaardige 
waarneming in geval van verlof etc. etc. – maakte samenwerking met 
anderen noodzakelijk om van de onderneming een succes te maken

• ‘Stand-alone’ apotheken bezweken vaak kort na de start, veel tussentijdse 
overnames

• Alleen in de grote steden loonde het de moeite. Apothekers sloten contract 
met het Gouvernement voor levering van medicijnen t.b.v. 
‘gouvernementlijders’



Familieleven in Nederlands-Indië

, 



Maatschappelijke 
betrokkenheid 

• 1908: Oprichting Indische afdeling van 
de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht

• Speerpunt: steun aan de Europese 
strijd voor vrouwenkiesrecht

• 1912: Oprichting S.O.V.I.A: Studiefonds 
voor Vrouwelijke Inlandse Artsen

• Doel: inlandse vrouwen financieel 
steunen om aan de ‘Dokter Djawa-
school te gaan studeren



De nalatenschap van Charlotte Jacobs

• “Ik legateer [-] mijn gehele nalatenschap tot het vermogen der weldadige 

stichting, die ik ten behoeve van meisjes van aanleg door deze mijne uiterste 

wilsbeschikking in het leven roep en waaraan ik den naam geef van “Het 

Charlotte Jacobs Studiefonds.”

• Uit het testament van 27 april 1914



Stichting Het Charlotte Jacobs Studiefonds 
(sinds 1916)

• Opgericht bij testament van 17 april 1914 
en officieel in werking getreden op 31 
oktober 1916

• Het Fonds is nog springlevend en keert 
jaarlijks aan zo’n 30-40 meisjes een 
studietoelage uit.

• https://hetcharlottejacobsstudiefonds.nl/

https://hetcharlottejacobsstudiefonds.nl/


Prof. Toine Pieters

CHARLOTTE JACOBS 

ALS VROEGE 

REPRESENTANT VAN DE 

FEMINISERING VAN HET 

BEROEP VAN APOTHEKER 



DE M/V VERHOUDING IN DE APOTHEEK

ANNO 2022

 Aan het begin van het academisch jaar 2019/2020 volgden 836 studenten de 
opleiding tot apotheker aan de universiteiten van Utrecht (478), Groningen 
(234) en Leiden (124). Het aandeel vrouwen onder deze masterstudenten: 
67% en 40% met migratieachtergrond.

 Twee derde van alle apothekers in de openbare apotheek is vrouw. De man -
vrouw verhouding hangt sterk af van de leeftijd. Van de twintigers is 75% van de 
openbaar apothekers vrouw. Van de dertigers is dit 70% en voor de veertigers is 
dat aandeel 60%. Pas bij openbaar apothekers die de zestig zijn gepasseerd, zijn 
de mannen in de meerderheid. Bij de vijftigers is 40% vrouw en bij de zestigers 
is dit 30%. 

 CBS 2022: totaal apothekers: 5205…+/ - 3500 vrouw.



“De positie van vrouwen in 
leidinggevende functies en 
bestuursfuncties in de farmacie 
kan nog altijd verbeterd 
worden.”

MAAR

Reinier Bax, Maayke Fluitman, Jacco Pesser, Steven Verhagen-Smits en Peter Wognum zijn in de Algemene 
Vergadering (AV) van 25 juni 2020 benoemd tot nieuwe leden van het KNMP-bestuur. /Aris Prins Voorzitter, 
Nicole van Hunfeld, penningmeester, Sijtze Blaauw 

NVZA



TOEN EN NU



1920-1960

Toen



NU

Apotheek ‘t Hooge Zand

Apotheek van der Laan



ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN DE LONGZORG

Hoogleraar longziekten Prof. Dr. Richard Dekhuijzen



De rol van de openbare apotheker
in de longzorg

Prof.  Richard Dekhuijzen, longarts

Radboud umc Nijmegen

Richard.dekhuijzen@radboudumc.nl



Conflicts of interest

In the last three years, RD has received research grants, unrestricted educational
grants, and/or fees for lectures and advisory board meetings from AstraZeneca, 
Boehringer Ingelheim, Chiesi, Focuscare, GlaxoSmithKline, Mediq, Omron and Teva.



Inhoud

Inhalatiemedicatie bij astma en COPD

Veranderingen in richtlijnen en voorschrijfgedrag

Wat betekent dat voor de zorgverleners

En in het bijzonder voor de openbare apothekers



De obstructieve longaandoeningen in NL

Ruim 600.000 patiënten met astma

Ruim 600.000 patiënten met COPD

pMDI ~55%, ~DPI 45%, verder SMIs en vernevelaars

SFK cijfers 2021, PW december 2021



Correct inhaleren van medicatie is erg moeilijk

voorschrijven - afhalen - gebruiken - correct gebruiken 



© 2019 GLOBAL INITIATIVE FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE
Price D, et al. 2014, IPCRG 2014

>75% van alle patiënten maken één of meer
fouten bij het inhaleren van medicatie



Smith et al. 2010 Aerosol Med: S25

Adherentie aan chronische medicatie
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Drie veranderingen in voorschrijfgedrag

(en nog een vierde factor...)



≥3 SABA inhalaties/week zijn 
geassocieerd met meer exacerbaties 



Richtlijnen medicamenteuze behandeling astma

Stap 1 
(optioneel)
SABA of ICS-
formoterol zo nodig

Stap 2

ICS

Stap 3

Lage dosis 
ICS/LABA

Stap 4

Intermediaire tot hogere 
dosis ICS/LABA

Stap 5 

Verwijzin
g

(Onderhouds
) behandeling

Alleen SABA z.n. 
of lage dosis ICS-
formoterol
z.n. bij klachten

Of meteen stap 2

Lage dosis ICS 
of lage dosis 
ICS-formoterol 
z.n. bij 
klachten

Lage dosis 
ICS + LABA of 
intermediaire dosis 
ICS (zonder LABA)

Intermediaire tot 
(tijdelijk) hogere dosis ICS 
+ LABA
of hogere dosis ICS 
(zonder LABA)

Overweeg stap 5

Verwijzing 
longarts

Bij klachten*

• Bij gebruik ICS-formoterol: extra inhalatie lage dosering ICS-formoterol 
(maximaal 8 inhalaties/dag) of aanvullend SABA

• Anders: SABA

Belangrijkste 
wijzigingen: 

• Beperking 
indicatiegebied SABA

• Beleid bij overmatig 
SABA-gebruik 
toegevoegd

• Stap 1 van het 
stappenplan kan 
worden overgeslagen

• In stap 2 is formoterol-
ICS z.n. toegevoegd

• Inhalatiemedicatie 
weergegeven in lage, 
intermediaire en hoge 
dosering

Stappenplan inhalatiemedicatie

Kies in overleg met de patiënt een toedieningsvorm waar de patiënt goed mee om kan gaan. Controleer in de instelfase elke 2-6 

weken en maak onderscheid tussen goede en onvoldoende astmacontrole. Ga bij onvoldoende astmacontrole de ‘TIP’-

aandachtspunten na (Therapietrouw, Inhalatietechniek en Prikkelvermijding). Ga bij onvoldoende astmacontrole naar de 

volgende stap.

* Gebruik > 2 maal/week wijst op onvoldoende astmacontrole. Alleen formoterol-budesonide en formoterol-beclometason zijn 

geregistreerd voor ‘zo nodig’-gebruik naast onderhoudsbehandeling.

GINA 2021, NHG astma 2021, KNMP 2021



Mortaliteit reductie door triple therapie 
(ICS/LABA/LAMA)  vs LABA/LAMA

N=8.588

ETHOS study 2020, Rabe et al NEJM 2020

Triple therapie met budesonide toont

49% risico reductie van mortaliteit  

(alle oorzaken) ten opzichte van LABA/  

LAMA (HR 0,51; unadjusted p=0,0035)

LABA/LAMA

(64 doden)

BUD 160/GLY/FORM  

LABA/ICS

BUD 320/GLY/FORM

(37 doden)

POPULATIE

:

GOLD 

II: 29%

III: 60%

IV: 11%

NA 1 OF  

MEER  

LONGAAN-

VALLEN

NNT

80
(95% CI:58-198)



Pharmaceutisch Weekblad 22-04-2022



Pharmaceutisch Weekblad 27-08-2021



Wat betekent dit voor de (organisatie van de) zorg?



Wat betekent dit voor de (organisatie van de) zorg?

Verbind alle betrokken zorgverleners in een keten

Maak en gebruik een regionaal formularium

Maak afspraken over wie de (herhaalde!) instructies 
aan de patiënt verzorgt 

Zorg voor laagdrempelige communicatie en 
afstemming tussen de zorgverleners



En hoe kan de openbare apotheker bijdragen 
aan een optimale farmaceutische zorg?



Volledigheid van het medicatiedossier

Monitoren van uitgifte van

- SABA (let op ≥3 SABA inhalaties/week)

- OCS kuren bij COPD (≥2 per jaar)

- onderhoudsbehandeling met OCS bij astma en COPD
Acteer op mogelijke interacties

En hoe kan de openbare apotheker bijdragen 
aan een optimale farmaceutische zorg? - 1



Beter gebruik van de inhalatoren

• techniek

• therapietrouw

Dedicated medewerker!

Dedicated spreekuur?

En hoe kan de openbare apotheker bijdragen 
aan een optimale farmaceutische zorg? - 2



Bij twijfel over de geschiktheid van de 
voorgeschreven toedieningsvorm: 

Doe de spreekkamertest



Een praktische spreekkamertest

Vraag aan de patiënt om eerst helemaal uit te ademen

en dan met getuite lippen krachtig en diep in te 

ademen in twee-drie seconden (en met de kin 

omhoog!)

gevolgd door vasthouden van de adem gedurende vijf 

tot tien seconden. 



Een praktische spreekkamertest

Vraag aan de patiënt om eerst helemaal uit te ademen en dan 
met getuite lippen krachtig en diep in te ademen in twee-drie 
seconden (met de kin omhoog!), gevolgd door vasthouden van de 
adem gedurende vijf tot tien seconden. 

Als een patiënt dat zonder grote moeite kan (ook als er geen 
zorgverlener in de buurt is), dan is een DPI een geschikte keuze.

Als een patiënt dat niet kan, dan is een pMDI (met voorzetkamer) 
een geschikte keuze. 



Wanneer een pMDI (met voorzetkamer)? 

Kinderen tot 7 à 8 jaar

COPD en ernstige hyperinflatie en/of met een lage PIFR

COPD of astma met sterk wisselende obstructie

Acute verslechteringen en behoefte aan rescue-medicatie (dus patiënten die tijdens 
een goede periode een DPI kunnen gebruiken maar tijdens een longaanval afhankelijk
zijn van een pMDI met voorzetkamer)

Niet: FEV1 of aantal exacerbaties als criterium



Recycling programma voor inhalatoren?!

En hoe kan de openbare apotheker bijdragen 
aan een optimale farmaceutische zorg? - 3



Life cycle of inhalers: from craddle to
grave

Jeswani et al J Cleaner Prod 2019



Vergelijking tussen DPIs en pMDIs

Jeswani et al. (2019)



Oplossingen: andere drijfgassen

Chiesi announces plans for 
lower carbon footprint 
HFA 152a inhaler by the end 
of 2025
Chiesi announced that the 
company has signed 
an agreement with Koura 
(formerly Mexichem) 
for supply of HFA 152a 
propellant as part of a €350 
million plan to bring a pMDI
with a 90% lower carbon 
footprint to market by the 
end of 2025. 



Oplossingen: recycling programma’s

Vermindering van de bijdrage van 

- de canisters (m.n. de plastic en aluminium 
houdende onderdelen)

- de drijfgassen (ongeveer 10% [indien volledig leeg] 
tot 50% drijfgas blijft achter in een gebruikte pMDI) 



Oplossingen: elke inhalator een dosisindicator

DPIs en m.n. pMDIs niet te vroeg weggooien

(en, terzijde, ook niet gebruiken terwijl ze al leeg zijn)



Oplossingen: combinatiepreparaten

GINA stap 1: ICS/LABA, ook als rescue

Triple combinaties in pMDI en DPI



Tevens: patiënten goed informeren

Dit leeft bij een deel van de patiënten

Ongewenste switch vermijden

Puffer schaamte vermijden



Preferentiebeleid…

Onderscheid uitwisselbaar en identiek

Traject verantwoord wisselen

Helderheid status Medische Noodzaak

En hoe kan de openbare apotheker bijdragen 
aan een optimale farmaceutische zorg? - 4



Afsluiting

Monitoren en signaleren

Optimale match patiënt en device

Reductie van de CO2 voetafdruk

Landelijk en regionaal preferentiebeleid



20 MINUTEN PAUZE



PLENAIR DEBAT – DE TOEKOMST VAN DE 
OPENBAAR APOTHEKER 

Dr. Jeroen van de Pol en Dr. Ankie Hazen



Toekomst van 

de Openbare 

Farmacie

Jeroen van de Pol







De apotheker van de 

toekomst

KNMP Invitational conference 7 juni 2022

Dr. Ankie Hazen





FEESTELIJKE LANCERING CHARLOTTE JACOBS 
INSTITUUT (CJI) 

Voorzitter KNMP-bestuur Aris Prins 



TIJDLIJN 25 JAAR OPLEIDEN OPENBAAR APOTHEKER

• 1995: registratie openbaar apotheker

• 2005: vervolgcommissie

• 2009: oprichting WSO

• 2012: modernisering vervolgopleiding

• 2016: erkenning specialisme openbare farmacie

• 2022: Charlotte Jacobs Instituut



CHARLOTTE JACOBS INSTITUUT

www.knmp.nl/cji



VISIE OP OPLEIDEN OPENBAAR APOTHEKERS 

Marnix Westein, coördinator kwaliteit en wetenschap

Namens Olaf Tan, directeur opleidingen a.i., KNMP



ONDERWIJS

Bekwaamheid

Bevoegdheid

Toekomstbestendigheid



OPLEIDEN

• De openbaar apotheker

• De openbare apotheek

• De eerstelijnszorg

• De patiënt

• De mens



POSTACADEMISCHE OPLEIDINGEN CJI

• Vervolgopleiding openbare Farmacie
– Erkende 2-jarige opleiding

– Opleiden tot kundige, mensgerichte, 
openbaar apothekers 

– Borging:

• Landelijk opleidingsplan 

• Beroepscompetentieprofiel Openbaar 
apotheker

• Professionele standaard farmaceutische zorg

• Opleiding tot kaderapotheker
– 2-jarige opleiding

– Opleiden tot openbaar apothekers met 
specifieke bekwaamheden:

• samenwerking binnen de regionale zorg

• inhoudelijk aanspreekpunt voor collega-
zorgverleners. 

– Borging:

• Landelijk opleidingsplan

• Individueel portfolio en ontwikkelplan



POSTACADEMISCHE OPLEIDINGEN CJI

praktijk
onderwijs

centraal
onderwijs



SAMEN

• Team CJI

• Apothekers in opleiding

• Opleiders

• Docenten

• Centraal College, SRC, WSO en VJA

• Onderwijs- en kennisinstituten



25 JAAR OPLEIDEN VAN OPENBAAR APOTHEKERS



SPECIALE DANK AAN…

• Henk Buurma

• Annemieke Floor

• Wilma Göttgens

• Tom Schalekamp

• Harry de Vries & Peter Helleman



VRAGEN?



HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT


