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Het steeds bredere werkpalet van de ziekenhuisapotheker 

Van medicijnbereider 
tot medebehandelaar

TEKST: DANA PLOEGER  FOTOGRAFIE: SERGE LIGTENBERG SPECIALISME IN BEELD

D
é ziekenhuisapotheker bestaat niet meer. 
Het vak is de afgelopen jaren ingrijpend 
veranderd. Wel is de bereiding van medicatie 
nog altijd een belangrijke taak. Zeker nu 

regelmatig medicijnen van de markt verdwijnen, niet 
leverbaar zijn of uit veiligheidsoverwegingen beter in 
de apotheek gemaakt kunnen worden. Dan gaat de 
ziekenhuisapotheker zelf aan de slag voor medicatie 
op maat. Maar naast bereider en leverancier van 
geneesmiddelen is de hedendaagse ziekenhuis-
apotheker ook inkoper, medebehandelaar en 
hulpverlener. De werkhouding is er één van uitersten: 
dynamisch én rustig, precies én flexibel, gedegen én 
met een toekomstgerichte blik.

Zeventig acties
Ziekenhuisapothekers Mirjam Crul (41) van het OLVG 
in Amsterdam en Tjalling van der Schors (59) van het 
Westfries Gasthuis in Hoorn laten de diversiteit van 
hun vak zien. ‘Ik kijk met telkens een andere bril naar 
de zorg: de ene keer klinisch, dan weer biologisch, 
farmaceutisch of procesmatig’, zegt Van der Schors. 
‘Ik heb weleens geturfd dat ik op een dag zo’n 
zeventig verschillende acties uitvoer. Van heel specifiek 
medisch-inhoudelijk overleg tot aanschuiven bij een 
multidisciplinair overleg, een patiëntbespreking op de 
afdeling neurologie of meepraten over beleidsmatige 
zaken als het veranderen van protocollen.’

De werkdag begint op de afdeling nefrologie, een 
aandachtsgebied van Van der Schors. Hij zorgt ervoor 
dat nierpatiënten tijdens de dialyse worden voorzien van 
het zuiverste water, dat aan de hoogste kwaliteitseisen 
moet voldoen. ‘Kijk, hier loopt het water door diverse 
filters, dat alle resten van bijvoorbeeld medicijnen, 
toxische stoffen en bacteriën eruit filtert’, legt de 
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ziekenhuisapotheker uit, die deze activiteit dagelijks 
monitort. 
Daarna heeft hij kort contact met de ICT-afdeling. ‘Wij 
zijn voor de medicatie sterk afhankelijk van een goed 
lopend ziekenhuisinformatiesysteem. Elke insulinespuit, 
zak cytostatica of reumapil gaat langs ettelijke 
kwaliteitschecks en -controles voor hij bij de patiënt 
komt.’ Bovendien is elke pil of spuit gelabeld sinds de 
komst van het elektronisch voorschrijfsysteem. Geen 
enkel medicijn komt daardoor ongezien het ziekenhuis 
in of belandt zomaar bij een patiënt. Dit elektronisch, 
geïntegreerd EPD werkt ondersteunend, leggen de 
apothekers uit. Van der Schors: ‘Je kunt ons werkproces 
niet los zien van veiligheid. Dankzij dit systeem weten 
we exact wat we in huis hebben.’ �

Tjalling van der Schors, ziekenhuisapotheker in het 
Westfries Gasthuis in Hoort
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geneesmiddel op het juiste moment in te nemen. Soms 
ontstaat therapieontrouw omdat medicijnen van uiterlijk 
veranderen. Dan geven we extra uitleg, aansluitend op 
de behoefte van de patiënt.’

Medicijntekorten
Een noviteit in het Westfries Gasthuis is de komst van 
een apothekersassistent op de Spoedeisende Hulp. 
Sindsdien hebben artsen meer tijd om patiënten 
te behandelen en is het aantal medicatiefouten 
afgenomen. Naar die sfeer van rust streven beide 
apothekers op alle afdelingen waar zij actief zijn: in de 
poliklinische apotheek, waar patiënten hun medicijnen 
zelf kunnen ophalen, in de satellietapotheek waar 
medicatie wordt klaargemaakt, verdeeld en verspreid, 
en tijdens onderzoek naar het zo veilig en efficiënt 
mogelijk verspreiden van medicatie. Van der Schors: 
‘In een rustige omgeving worden nu eenmaal minder 
fouten gemaakt.’

Het ‘chaotische’ magazijn is doelbewust niet op 
alfabet ingedeeld maar op code, zodat er bij eenzelfde 
merknaam (maar andere dosering) zo weinig mogelijk 
misgegrepen wordt. Van der Schors: ‘Door de 
marktontwikkelingen in de zorg moeten we scherper 
inkopen en snel schakelen als een medicijn ineens drie 
keer zo duur wordt of helemaal niet leverbaar is, tijdelijk 

Controle en therapietrouw
In het OLVG instrueert Mirjam Crul een collega over 
een nieuw medicijn dat vandaag voor het eerst aan 
een borstkankerpatiënt wordt gegeven. Ze werkt 
veel voor oncologische, IC- en palliatieve patiënten. 
‘Mijn takenpakket is in de loop der jaren steeds 
verder uitgebreid. Zo ben ik tegenwoordig altijd bij 
opnames aanwezig om uit te vragen welke medicatie 
mensen thuis innemen. Die gegevens check ik bij 
het Landelijk Schakelpunt. Zo’n vijftig procent van 
de patiënten heeft toestemming gegevens om hun 
actuele medicijngegevens te delen in dit netwerk voor 
zorgverleners. Dit vormt een extra controle dat mensen 
de juiste middelen en doseringen meekrijgen.’

In het adviesgesprek dat tegenwoordig standaard 
plaatsvindt bij ontslag, is veel aandacht voor 
therapietrouw. ‘Uit onderzoek blijkt therapieontrouw 
een lastig te bestrijden fenomeen. Mensen hebben 
moeite om de adviezen van de dokter precies op 
te volgen, zeker over een langere periode. Daarom 
leggen we uit welke bijwerkingen en effecten kunnen 
optreden’, vertelt Crul. ‘Ook vragen we uit waar de 
patiënt verwacht moeite te hebben met therapietrouw. 
Wij geven vervolgens tips over hoe iemand kan 
voorkomen dat het medicijn wordt vergeten. Denk 
bijvoorbeeld aan een app die mensen helpt om het 
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of voor langere tijd.’ Dat komt de laatste tijd steeds 
vaker voor, zoals recentelijk met het schildkliermedicijn 
Thyrax, maar ook met antibiotica, verdovingsmiddelen 
en medicijnen tegen borstkanker, reuma en epilepsie.

Het stijgende medicijntekort leidt regelmatig tot 
bange of boze patiënten die agressief kunnen reageren 
aan de balie. Crul: ‘De apotheek kan uitwijken naar 
een alternatief middel op de markt of een bereiding 
maken, maar dat is niet altijd een oplossing. Soms 
moet de patiënt dan zelf de kosten betalen omdat de 
zorgverzekeraar het middel niet vergoedt. Ook krijgen 
sommige mensen bijwerkingen of raken ze van de 
wisseling in de war, waardoor de therapietrouw weer 
in het gedrang komt. Maar eigenlijk zijn wij apothekers 
nu aan het eind van de keten bezig om een probleem 
op te lossen dat aan het begin van de keten – bij de 
leverancier – ontstaat. Het zou helpen als de overheid 
haar invloed zou aanwenden om geneesmiddeltekorten 
terug te dringen.’

Dure middelen
Gevraagd naar de relatie met de farmaceutische 
industrie is Van der Schors duidelijk: ‘Farmaceuten 
zijn vrienden noch vijanden, eerder partners. Onze 
belangen lopen ver uiteen; voor ons is winstgevendheid 
geen doel. Doelmatigheid en inhoud wel. Daarom 

kun je het inkopen van medicijnen ook niet alleen 
overlaten aan een ziekenhuisinkoper. Geneesmiddelen 
zijn geen pennen en potloden. Daarnaast willen 
we zoveel mogelijk voorkomen dat het gesprek 
over de kosten in de spreekkamer gevoerd moet 
worden. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat 
de behandelend arts meedenkt over de inkoop. Bij 
het uitwerken van de integrale zorgpaden in het 
ziekenhuis wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inzet 
van (dure) geneesmiddelen. Daarnaast bepalen de 
geneesmiddelcommissies in het ziekenhuis de keuzes en 
kiezen we binnen de therapeutische mogelijkheden voor 
de meest kosteneffectieve oplossing.’

Een ontwikkeling die hen stoort, is de sterk toegenomen 
regelgeving – met name vanuit Brussel. Crul: ‘Het is 
logisch dat we stevig getoetst worden, maar soms 
zijn de regels te streng. Om bepaalde medicijnen te 
krijgen, moeten we wel twintig formulieren en veertig 
handtekeningen inleveren. Bijzonder bewerkelijk en zeer 
ten nadele van de patiënt. Daar mag VWS wel wat aan 
doen.’ 

Toch houden beide apothekers intens van hun vak. 
Ze kiezen beiden voor de aanpak van veel open 
communicatie met specialisten en goed zichtbaar zijn 
op alle afdelingen in het ziekenhuis. Mirjam Crul: ‘Een 
ziekenhuisapotheker kan zijn werk alleen goed doen 
als hij of zij in het ziekenhuis aanwezig is, dus op de 
werkvloer. Denk aan advisering bij het multidisciplinair 
overleg met collega’s, het klaarmaken van medicatie 
op de afdeling of het voeren van opname- en 
ontslaggesprekken. Dat is onze meerwaarde. Je ziet 
een tendens van ziekenhuizen om in te kopen bij 
overkoepelende organisaties, maar een ziekenhuis 
zonder ziekenhuisapotheek: dat bestaat niet!’ 
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partners’ 

Neem een kijkje in het werkveld van  
ziekenhuis apotheker Mirjam Crul op  
www.demedischspecialist.nl/ziekenhuisapothekers.
Meer over federatiepartner NVZA (Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuisapothekers) vindt u op: 
http://nvza.nl.

Mirjam Crul, ziekenhuisapotheker in het 
OLVG Amsterdam
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