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WAT KUNT U VERWACHTEN 

 Inleiding 

 Kennis apotheker 

 Wat doet een openbaar apotheker op dit moment 

 Humaan versus veterinair 

 Overheid en internationaal 

 

 



DE APOTHEKER IN VOGELVLUCHT 

 Waar heb je jouw apotheek? 

 KNMP 
 



GEBRUIK ANTIBIOTICA EERSTE LIJN 

 Nederland laagste consumptie binnen Europa 

 2000-2005 afname gebruik 

 2005 6,6% groei 

 > 2006 2% groei 

 Wintergeneesmiddelen: vaak aangevoerd door doxycycline en amoxicilline 

 België en Frankrijk 2 tot 3x meer 

 Zuid-Europese landen 4x meer 

 

 

Bron: SFK 



KENNIS OPBOUW 

“Resistente micro-organismen rukken op uit Zuidoost-Azië,   en Zuid- en Oost-Europa, maar zijn ook talrijk in onze eigen stallen. Ze 
vormen een belangrijke bedreiging voor de patiëntveiligheid. 

Hoe ontstaat resistentie precies en wat zijn exact de risico’s? 

Hoe belangrijk is het naleven van de richtlijnen voor antibioticagebruik?  

Wat zeggen die eigenlijk precies? 

Hoe groot is het probleem in Nederland en wat kunnen we binnen afzienbare tijd verwachten? Welk beleid wordt erinternationaal, 
maar ook lokaal ingezet? 

Apothekers spelen een rol in het terugdringen van de resistentieproblematiek, maar ook in het vermijden van paniek. 

Goede achtergrondkennis en het opfrissen van wetenschappelijke Inzicht en zijn daarvoor essentieel” 

 

 

BRON: PAO Farmacie najaar 2013  



KENNISOVERDRACHT EERSTE LIJN 



ADVIES IN DE APOTHEEK 



PRAKTIJK ONDERZOEK 

 Probiotica tijdens antibioticakuur (Apotheek Pelaene Hof) 
 Bevorderen van therapietrouw door aanpak darmklachten  



APOTHEKER EN DE PRAKTIJK  

 Advies aan de voorschrijver 

 Advies aan de consument 

 Therapietrouw bevordering 

 Medicatie beoordeling 

 Inzamelen retourgeneesmiddelen 

 



THUISARTS.NL (NHG) 



APOTHEKER EN DE PRAKTIJK  

 Advies aan de voorschrijver 

 Advies aan de consument 

 Medicatie bewaking en beoordeling 

 Inzamelen retourgeneesmiddelen 

 



WE ZIJN NIET ALLEEN 



KENNIS EN INZICHT 



GROOT MAAR OOK KLEIN? 

 Voorschrijfgedrag 

 Gebruikadvies 

 Bewustwording eigenaar 

 Kennis overdracht openbare apotheek en dierenartspraktijk 



CAMPAGNE??  



OVERHEID EN INTERNATIONAAL 

 Kamerbrief juli 2013 
 Export van Nederlandse best practices 

 Speerpunt Europees voorzitterschap eerste helft 2016 

 Ontwikkelen nieuwe geneesmiddelen (internationaal) 

 Communicatie burgers 

 



APOTHEKERS INTERNATIONAAL 



WAT NU? 

 Samenbrengen van sectoren 

 Kennis en communicatie 

 Rol apotheker 
 Data overzicht inclusief  interpretatie 

 Fysiek product 

 Contact voorschrijver, verpleegkundige en consument 

 Samenwerking dierenartsen 

 Internationaal netwerk 

  



DANK VOOR UW AANDACHT 


