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Volgend jaar wordt een belangrijk deel van de 
zorg overgeheveld naar de wijken. Zorgteams 
die door gemeenten zijn samengesteld, gaan 
op wijkniveau bekijken welke individuele 
zorg nodig is voor met name ouderen. Oude-
ren moeten van het kabinet langer thuis blijven 
wonen als dat kan.
Een van de taken in die wijken is goede farmaceutische zorg, 
met name een medicatiebeoordeling. Het wijkteam kan hier-
voor hulp inschakelen van een apotheker. De knmp schreef  
enkele maanden geleden hierover het kwaliteitsrapport  
De apotheker in de wijk.

Apothekers, fabrikanten en groothandels moeten zich voorbe-
reiden op nieuwe regelgeving van de Europese Unie. Patiënten 
krijgen meer controle over hun gegevens en apothekers kunnen 
searches straks mogelijk alleen nog uitvoeren na uitdrukkelijke 
toestemming van de patiënt. Ook mag de apotheker alleen in 
het kader van een behandelrelatie informatie opvragen. Over-
tredingen van de nieuwe privacyregelgeving pakt Brussel hard 
aan. De nationale toezichthouder – in Nederland het College 
bescherming persoonsgegevens – krijgt de bevoegdheid boetes 
op te leggen tot maximaal € 100 miljoen of 5% van de jaaromzet 
van een organisatie.
Naast  de  bescherming  van  meer  privacy  is  ook  de 
bestrijding van vervalste geneesmiddelen een priori-
teit van de Europese Unie. Een nieuwe richtlijn 
bepaalt dat elk geneesmiddeldoosje een unieke  
code krijgt. Aan het eind van de keten scant de  
apotheker of een geneesmiddel safe is.

Eerste vaccin tegen ebola: één van de highlights van 2015

Oog voor privacy, strijd tegen
vervalste geneesmiddelen
De eerste vaccins tegen ebola, nieuwe eisen voor openbaar apothekers  
die zich als specialist willen laten (her)registreren, de eerste Engelstalige 
editie van Recepteerkunde, en last but not least een nieuwe knmp-voorzitter, 
het komt allemaal in 2015. Een vooruitblik op het nieuwe jaar. 

Gerben Klein Nulent 
(59) is door de leden 

van de knmp gekozen 
tot de nieuwe voorzit-

ter van de knmp en volgt 
daarmee Rik van der Meer op. Klein 
Nulent is apotheker geweest in Rot-
terdam en bekleedde de afgelopen 
twintig jaar diverse functies bij Mediq. 
Klein Nulent was vicevoorzitter van 
de knmp-sectie Landelijke Openbare 
Apotheken (loa).
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knmp - voorzitter
De wijk in

Engelse versie

Er komt in 2015 een Engels-
talige, internationale versie van 
het boek Recepteerkunde: Practical 
Pharmaceutics. In het boek staat de 
Europese bereidingspraktijk en re-
gelgeving centraal. Nieuwe hoofd-
stukken zijn toegevoegd: microbio-
logie, logistiek, quality risk manage-
ment, radiofarmaceutica. Statistiek 
is – geheel herzien – weer terug en 
de volgorde van de hoofdstukken is 
gewijzigd. Auteurs van 24 nationali-
teiten hebben hieraan meegewerkt. 
Het boek wordt in maart 2015 in 
Hamburg gepresenteerd. 
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De naam ‘eerste-terhandstellingsgesprek’ 
wijzigt met ingang van 1 januari 2015 in ‘be-
geleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. De 
huidige naam zorgt voor misverstanden bij 
patiënten: ze begrijpen de afrekening van de 
zorgverzekeraar niet. De Nederlandse Zorg-
autoriteit (nza) verwacht dat de nieuwe naam 
‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ 
beter aanslaat. Deze naam legt een link met 
het geneesmiddel en sluit volgens de zorgau-
toriteit beter aan bij de zorg die de apotheker 
levert. Na overleg met apothekers, zorgver-
zekeraars en patiëntenorganisaties heeft de 
nza de nieuwe naam vastgesteld.

De patiëntenfederatie npcf en de 
Consumentenbond vinden ‘be-
geleidingsgesprek nieuw ge-
neesmiddel’ een grote verbe-
tering. De knmp spreekt van 
“een stapje vooruit”, maar het 
is volgens de koepel organisatie 
de vraag of patiënten alle jaarlijkse 
wijzigingen van prestatieomschrijvingen 
kunnen overzien.
Apothekers kunnen de prestatie vanaf vol-
gend jaar niet meer in rekening brengen bij 
een sterktewisseling. Volgens de nza is dat 
geen volwaardig begeleidingsgesprek.

Begeleidingsgesprek 
nieuw geneesmiddel

Her registreren

HET KOMT 

ALLEMAAL 

IN 2015: 

VOORuITBLIK 

OP HET  

NIEuWE JAAR
Eb

ol
av

ac
ci

n

Naar verwachting komen in 2015 de 
eerste goedgekeurde middelen tegen 

het ebolavirus voor mensen beschik-
baar. Deze ziekte die in 2014 zo’n zeven-

duizend slachtoffers eiste en ruim 15.000 
mensen besmette, heeft de ontwikkeling van 
geneesmiddelen en vaccins in een stroomver-
snelling gebracht. Zo verwacht gsk in januari 
2015 patiënten in Afrika te gaan behandelen 
met hun vaccin. Ook Janssen gaat werken aan 
een vaccin. In mei volgend jaar wil deze fir-
ma een kwart miljoen doses produceren voor  
klinisch onderzoek. Verder doen diverse inter-
nationale onderzoeksgroepen studie naar virus -
remmers bij ebola, bijvoorbeeld famipiravir  
en brincidofovir. Het European Medicines  
Agency (ema) wil de ontwikkeling van een 
ebolavaccin stimuleren door deze middelen 
aan te merken als weesgeneesmiddel.

Vanaf 1 januari 2015 gelden nieuwe eisen voor 
apothekers die zich willen laten herregistre-
ren in het register van openbaar apotheker 
specialist. Apothekers moeten zich toetsen 
op zeven competenties, volgens het Canadian 
Medical Education Directives for Specialists 
(Canmeds)-model, een in Canada ontwikkeld 
model dat de competenties voor medisch 

specialisten beschrijft. Een belangrijk aspect 
daaruit is self assessment: apothekers moe-
ten hun eigen zwakke plekken ontdekken en 
hun leerproces daarop afstemmen. Ze kun-
nen zelf kiezen welke toetsinstrumenten ze 
daarvoor willen gebruiken. 
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