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Het Pharmaceutisch Weekblad verschijnt iedere vrijdag.
De doelstelling van het Pharmaceutisch Weekblad is het
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vermenigvuldigen.
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ol op aardbeienjam? Toch mooi dat die het hele jaar verkrijgbaar is!
Gelukkig maar dat de fabrikant van dit goedje zich voor een bepaald
bedrag heeft verplicht om de grootgrutter een heel jaar met een
bepaald quantum van een bepaalde kwaliteit te beleveren. Misoogst? Geen
personeel? Albert Heijn heeft daaraan geen boodschap.
Sinds ik voor deze baan uit de openbare farmacie stapte, moet ik voor
geneesmiddelen naar een collega. Laatst kwam ik er voor pijnstillers,
voldoende voor 30 dagen. Twee weken daarvoor had ik andere gehaald, ook
voor 30 dagen. De nieuwe pillen kreeg ik zonder boe of bah mee.
De dag erop de apotheker telefonisch commentaar gevraagd. Ja, het pseudodubbelmedicatiebewakingssignaal stond uit. “Bijna alles is pseudodubbelmedicatie,” wist uw en mijn collega, “artsen switchen zo vaak van pijnstillers.”
Hij meldde droogjes dat nog maar kort tevoren de eerste-uitgiftesignalering
was aangezet. Gevraagd naar de reden van dit alles, antwoordde hij: “We
hebben geen personeel. We zijn al blij als we de recepten de deur uit krijgen”.
‘Geen personeel’ komt neer op het ‘geen tijd’ dat ik begin juni van dit jaar
weer op het FPZ-symposium hoorde. Als je als apotheker zorgverlener wilt
zijn, als medicatiebewaking een onderdeel van de NAN is, als het in de
Kwaliteitswet en de Wet BIG over zorg van een voldoend niveau gaat, als je je
daarvoor door de zorgverzekeraar contractueel laat betalen, dan moet je die
zorg ook leveren. Hoe je dat wilt klaarspelen, is jouw zorg.
Nu is zorg niet helemaal hetzelfde als jam. Wanprestatie met boterhambeleg zet slechts de relatie met je afnemers op het spel. Met het uitzetten van
medicatiebewakingssignalen stel je de gezondheid van een kwetsbare
medemens willens en wetens in de waagschaal. ‘Geen tijd’ of ‘geen personeel’
is dan, naast frauduleus, ook misdadig. Als je als hekkensluiter niet verder komt
dan doosjesschuiven, scoren de postorderfarmaceuten uit het verleden of de
aKaalbaliemensen bij Etos wellicht beter. Je bent als een huidarts die de huid
van zijn patiënt geblinddoekt op melanomen inspecteert.
De inspectie bezocht een jaar geleden 200 apotheken onaangekondigd om
onderzoek te doen naar de kwaliteit van de zorgverlening. Er waren nogal wat
tekortkomingen, ook op het gebied van de aKandeling van medicatiebewakingssignalen. We schreven daar dit jaar in PW30 over. De apotheken die slecht
scoorden, moesten een verbeterplan schrijven. In dit PW valt te lezen dat
begin 2004 bij vijftig collega’s herinspectie zal plaatsvinden (blz. 1771).
Los hiervan vind ik dat de KNMP én de groothandel die de eigenaar van
deze en vele andere apotheken is, zelf orde op zaken moeten stellen door deze
misstanden in beeld te brengen en zich in het uiterste geval te ontdoen van deze
collega’s. Geen van beide organisaties heeft daar helaas alle belang bij. De
KNMP zit in een spagaat en zou er goed aan doen zich te verdelen in een
belangenbehartigingsorganisatie en een organisatie die de professionele
ontwikkeling bevordert. Al met al kijk ik uit naar een andere apotheek en
zouden de prestatie-indicatoren, waarover in de PW’s van de laatste tijd
vrijwel wekelijks is geschreven ter gelegenheid van het PharmaPartnersjubileum, me daarbij helpen. Over het persoonlijk de recepten vóór aHevering
nakijken, zoals Jan de Jong in dit PW voorstelt (blz. 1772), en wat mij
buitengewoon nuttig lijkt, durf ik nu maar even niet te beginnen.
O ja. Zojuist brengt de post zowaar een brieIe (formaat A6) van mijn
apotheker dat “wij gestart zijn met de signalisering van pseudodubbelmedicatie in het kader van de voorbereiding voor certiGcering in 2004/2005”.
Goh. Ik dacht toch dat certiGcering niet zozeer is bedoeld om de zaken op te
poetsen. Je legt de gevolgde procedures vast. Maar toch: een Kerstcadeautje. Ik
keek eens naar buiten om te zien of het sneeuwde ●
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