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Doorontwikkeling richtlijnen en indicatoren essentieel voor zorgverlenersrol

wso voor bredere erkenning

van rol openbaar apotheker
De professionele standaard farmaceutische zorg zal uiteindelijk
de huidige Nederlandse Apotheek Norm (nan) vervangen.
De overgang naar het zorgverlenerschap van apothekers in
de geïntegreerde eerstelijnszorg vraagt hierom.
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De openbaar apotheker ontwikkelt
zich gestaag tot farmaceutisch
zorgverlener in de wijkgerichte
geïntegreerde eerstelijnszorg.
In recente (beleids)uitingen wordt
dit ook steeds duidelijker benoemd.
Voor (openbaar) apothekers is dit
niet nieuw. Veel collega’s doen
dagelijks niet anders. Het wsobestuur zal zich actief inzetten om
ook van andere partijen deze
erkenning te krijgen.
Om de zorgverlenersrol beter
zichtbaar te krijgen, is door
ontwikkeling van de huidige set
richtlijnen en daarbij aansluitende
indicatoren essentieel. Richtlijnen
ondersteunen de apotheker bij de
invulling van de zorg en laten
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externe partijen (patiënten, andere
zorgverleners en verzekeraars) zien
wat zij van de apotheker kunnen
verwachten. Daarbij is enige ambitie
van belang. Richtlijnen die zorg
beschrijven die iedere apotheker al
uitvoert, zijn eigenlijk overbodig.
Alleen met voldoende ambitie is
de professie toekomstbestendig.

Professionele standaard
Richtlijnen en indicatoren zijn een
uitwerking van de professionele
standaard. Dat is de wettelijke
duiding van documenten over de
kwaliteit van zorg van de eigen
beroepsgroep. De professionele
standaard farmaceutische zorg is net
als de beroepscode gebaseerd op het
Handvest van de apotheker. Hierin zijn
de grondslagen voor het professioneel
en ethisch handelen van de apotheker
vastgelegd.

Externe erkenning
Door de beroepsgroep zijn de
afgelopen jaren al veel stappen gezet
om het zorgverlenerschap van de
apotheker te professionaliseren.
Het raamwerk voor de professionele
standaard farmaceutische zorg zal de
huidige nan uiteindelijk vervangen.
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Door een meerjarenagenda met een
compleet pakket aan richtlijnen en
daaraan gekoppelde indicatoren krijgt
de beroepsgroep de kans de transitie
geleidelijk te maken. Het bestuur van
de sectie wso zal zich inspannen om
ook van andere partijen deze ruimte
te krijgen.

Met elkaar
Uiteraard zal het wso-bestuur hierin
nauw samenwerken met het loabestuur. Ook de hulp van collega’s in
het veld is meer dan welkom. Meld u
aan bij zogenoemde Special Interest
Groepen of lees kritisch mee met de
tot nu toe ontwikkelde richtlijnen.
Neem contact met ons op over inno
vatieve ideeën. En vooral: laat zien
dat farmaceutische zorg door de
apotheker het verschil maakt. ■

