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De apotheker door de ogen van 

— ASTRID STALJANSSENS —

Een tweede belangrijke ploegmaat van de apotheker in de eerstelijnszorg is de huisarts. Vaak zijn ook zij een vertrouwenspersoon 

voor de patiënt. Een samenwerking met deze partner lijkt evident, maar is dit in de dagelijks praktijk ook zo? Hoe ziet de 

huisarts de rol van de apotheker in hun samenwerking? Wanneer hebben zij de apotheker echt nodig? Wij vroegen het aan 

Dr. Willems en Dr. Cooman, beiden huisarts, maar daarbij ook voorzitter van een huisartsenvereniging/kring en elk met een 

sterke eigen visie.

de huisarts

Dr. Lily Willems

Huisarts
Voorzitter Huisartsenvereniging Gent

Dr. Kris Cooman

Huisarts
Voorzitter Huisartsenkring Panacea

farmazine: Wat verwacht u van de apotheker?
Dr. Lily Willems:
Een vlotte samenwerking in beide richtingen, hiermee vooral doelend 
op een goede communicatie, mogelijkheden tot overleg met begrip en 
respect voor de kennis en vaardigheden van iedereen om tot een be-
tere begeleiding van de patiënt te komen. Hierbij zijn huisarts, apothe-
ker, thuisverpleegkundige en alle andere eerstelijnswerkers partners in 
de begeleiding van de patiënt.

Dr. Kris Cooman:
Als huisarts verwacht je van een apotheker dat hij/zij in de eerste 
plaats een (h)echte partner is in de zorg rond de patiënt. We moeten 
op elkaar kunnen rekenen, elkaar vlot kunnen bereiken, er mag geen 
schroom bestaan om elkaar even op te bellen of even kort binnen te 
springen voor overleg rond medicatiedosis, medicatieschema’s, wer-
king (of niet) van de software en interactie tussen de medische en 
farmaceutische softwarepaketten, …
Daarnaast is het volgens mij ook van belang dat de apotheker er al-
les aan doet om af te leveren wat er voorgeschreven werd, dit om 
misverstanden te vermijden bij de patiënt. Want, ook wij geven de 
nodige uitleg over medicatiegebruik en als wij het hebben over een 

oplosbare of smelttablet en het gesubstitueerde geneesmiddel is een 
niet-oplosbare tablet of sliktablet, dan gaat de patiënt voor verras-
singen komen te staan. Ook bij de aflevering van generieken moet er 
zeker aandacht besteed worden aan de generiek waar de patiënt mee 
vertrouwd is, zodat de verpakking vertrouwd overkomt. Indien dit toch 
om één of andere reden niet mogelijk is, dan volstaat een belletje naar 
ons om dit te melden, en dient dit ook uitgebreid besproken te worden 
met de patiënt.
Wat we nu en dan zien gebeuren is de eerste aflevering van voorschrift-
plichtige medicatie, zonder dat de patiënt een voorschrift op zak heeft. 
Dit dient ten allen tijde vermeden te worden, en moet ook aan ons 
gemeld worden. In het verlengde hiervan moeten na-schriften     zoveel 
mogelijk vermeden worden.
Andersom is het natuurlijk vanzelfsprekend dat, indien er iets niet in 
orde is met een attest of voorschrift, dit ook aan de huisarts gemeld 
wordt zodat dit alsnog in orde kan gebracht worden. Zowel de apothe-
kers als de huisartsen worden overstelpt met een berg administratie 
en dan wordt er al eens iets over het hoofd gezien. Als we elkaar steu-
nen als partners “in crime”, dan komen we er wel uit!

farmazine: Hoe kan de apotheker u helpen?
Dr. Lily Willems:
Door alert te zijn, bijvoorbeeld door ons te wijzen op mogelijke drug-
drug interacties tussen medicaties, daar zijn wij (huis)artsen niet altijd 
de best geplaatsten voor, of soms hebben we onvoldoende kennis 
hierover. De apotheker helpt ook door het melden van problemen bij 
patiënten.
Het is zeker zinvol dat de apotheker het ons meldt wanneer de              
patiënt met voorschriften komt van verschillende huisartsen voor 
dezelfde risico-medicatie. Dit kan immers op misbruik of verslaving 
wijzen.

farmazine: Wat denkt u van de huisapotheker? Heeft dit een 
invloed op uw praktijk?
Dr. Lily Willems:
Ik vind het alvast een prima initiatief dat voor betere communicatie  zal 
zorgen rond een belangrijk item. Er wordt hier ook verantwoordelijkheid 
bij de patiënt gelegd. Bij overleg tussen huisartsen en ziekenhuis of ex-
tramurale specialisten blijkt het medicatieschema (ondanks Vitalink , 
EMD, ..) toch nog steeds een heikel punt met vaak veel fouten. Ook de 
omschakeling bij opname naar  “andere medicatie” (die toch dezelfde 
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blijkt te zijn, maar gewoon een andere merknaam heeft) kan vaak voor 
grote verwarring en dus fouten zorgen bij de patiënt.
Wij proberen steeds onze medicatieschema's goed op punt te houden 
in onze praktijk, al sluipt er onvermijdelijk wel ergens eens een foutje 
in. Soms geeft het een “raar on-screen beeld” wanneer de apotheek 
aanpassingen doet, maar dat is puur een praktisch gegeven. Aanpas-
sing door de apotheker geven een andere lay-out in onze dossiers, 
maar tegelijk zien we hierdoor wel waar de veranderingen aangebracht 
werden. 

Dr. Kris Cooman:
Ik ben niet onmiddellijk in de overtuiging dat de huisapotheker een 
invloed heeft op mijn praktijkvoering, maar ik ben wel overtuigd van het 
begrip “huisapotheker”. Ik denk dat de patiënt er alle belang bij heeft 
om een vaste apotheker te hebben, net zoals de meeste patiënten een 
vaste huisarts hebben. Dit zorgt alleen maar voor een betere medi-
catiebewaking, minder medicatiefouten, minder medicatiemisbruik en 
kan bijdragen tot een betere therapietrouw door de DDD’s en de fre-
quentie van afhaling met elkaar te vergelijken. De huisapotheker moet 
voor het medicatiebeleid het vaste aanspreekpunt zijn voor de patiënt. 
Voor ons – als huisarts – zou het wel nuttig zijn mochten we in ons 
medisch softwarepakket kunnen zien wie de huisapotheker van de 
patiënt is. 

farmazine: Hoe kan de apotheker helpen bij vroegdetectie? 
Wanneer moeten ze zéker doorverwijzen?
Dr. Lily Willems:
Door goed te luisteren naar de patiënt zal bv. eenzaamheidsproble-
matiek beter gedetecteerd worden. We vermoeden dat “door-terug-
verwijzing” naar de huisarts via een schriftelijke melding beter zou ver-
lopen maar zover zijn we nog niet. Artsen vermoeden dat alleen zeggen 
”ga hiervoor eens langs bij je huisarts” vaak niet voldoende is om de 
patiënt tot bij ons te krijgen. Toestemming vragen (GDPR) om ons te 
contacteren zou ook een oplossing kunnen zijn.
Signaleer zeker ook overgebruik en shoppers. Verder denken we dat 
jullie goedgeplaatst zijn om de eerste signalen van financiële nood 
te kunnen opvangen (bv. niet afhalen of gedeeltelijk afhalen van een 
medicatievoorschrift).

Dr. Kris Cooman:
Zoals eerder al aangehaald, is de huisapotheker het best geplaatst 
om medicatiefouten te detecteren. Verslaving en misbruik dienen te 
worden besproken met de patiënt en te worden gemeld aan de vaste 
huisarts. 
Wanneer zeer vaak/zeer veel van bepaalde OTC-medicatie wordt afge-
haald, moet er ook een belletje gaan rinkelen bij de betrokken apo-
theker en een bezoek bij de huisarts geadviseerd worden voor verder 
nazicht, om zo maskering van bepaalde aandoeningen te vermijden 
(vb.: maagzweer of -tumor bij veelvuldig gebruik van antacida of laag-
gedoseerde PPI’s). Valsheid in geschrifte (vervalste voorschriften) dient 
ook aan de huisarts te worden gemeld, maar dat is dan ook weer een 
zaak voor de politie. Van dit laatste is er in onze landelijke regio van de 
Vlaamse Ardennen gelukkig niet veel sprake.

farmazine: Wat vindt u van de eerstelijnszones? 
Dr. Lily Willems:
De eerstelijnszones zijn een ideale opstap naar beter communicatie. 
Want daar komt het altijd weer op neer, communicatie en nog eens 

communicatie, tussen alle actoren van de eerstelijn. In grotere gebie-
den, denk maar aan de diversiteit van de verschillende wijken in Gent, 
zal dit soms niet zo eenvoudig lopen. Bestaande samenwerkingsver-
banden kunnen een voordeel zijn maar kunnen soms ook nadelig 
werken. In het Gentse lijken projecten die specifiek wijkgericht lopen, 
maar dan wel over alle wijken heen overal tegelijk uitgerold worden, 
ideaal. Zoals vaak zal de boodschap liggen in “beperking en goede 
afbakening” van een project. Beter kleinschalig en goed uitgewerkt dan 
te groots.

Dr. Kris Cooman:
Als voorzitter van de huisartsenkring Panacea (Brakel-Lierde, Zotte-
gem, Oosterzele, Herzele, St.-Lievens-Houtem) ben ik van zeer nabij 
betrokken bij de vorming en verdere uitbouw van onze eerstelijnszone, 
die trouwens ook onze naam “Panacea” draagt. De vorming van eer-
stelijnszones is een goede zaak, omdat alle diensten en organisaties 
rond de patiënt zich kunnen oriënteren en organiseren binnen het-
zelfde werkingsgebied. Zoals reeds vermeld, is het nu al van belang 
om nauw samen te werken met elkaar, maar met de vorming van de 
eerstelijnszones zal het alleen nog maar belangrijker worden om onze 
taken en functies beter op elkaar af te stemmen om dubbel werk of 
hiaten te vermijden. Alleen jammer dat de ziekenhuisnetwerken hier 
niet beter bij aansluiten.

farmazine: Wat zou een ideaal eerste project zijn voor de 
eerstelijnszones?
Dr. Kris Cooman:
Een ideaal eerste project binnen onze eerstelijnszone waar zowel de 
apotheker als de huisarts in betrokken zijn, zou het volgende kunnen 
zijn: samen – in overleg met apotheker, huisarts en patiënt - syste-
matisch de medicatieschema’s van de patiënt herbekijken, proberen 
vereenvoudigen en aanpassen om polyfarmacie terug te dringen en 
therapietrouw te bevorderen. Voor dergelijk project zijn geen dure in-
vesteringen nodig, enkel een gezamenlijke brainstorm en info-moment 
(dit kan lokaal via een MFO “medisch-farmaceutisch overleg”), waar 
een aanpak wordt uitgewerkt die voor iedereen haalbaar is en een 
minimale tijdsinvestering vergt. We nemen dit al op binnen onze kring 
met het LMN, maar MFO’s zouden nog meer structureel verankerd 
kunnen en moeten worden binnen een eerstelijnszone. 

farmazine: Hoe wilt u dat de communicatie tussen u en de 
apotheker verloopt?
Dr. Lily Willems:
Snel en liefst telefonisch. Dat blijft de handigste en meest persoonlijke 
communicatievorm.

Dr. Kris Cooman:
Daar ben ik het niet volledig mee eens. Nu wordt nog zeer vaak naar 
de telefoon gegrepen om elkaar snel te bereiken en iets te vragen of te 
verduidelijken. Dit kan in beide richtingen storend werken als je op dat 
moment met een patiënt, bereiding,… bezig bent. Idealiter zouden we 
– wat de medicatieschema’s betreft – vlot met elkaar moeten kunnen 
communiceren via Vitalink, zodat we bij opening van het patiëntendos-
sier onmiddellijk een pop-up krijgen met daarin de nodige communi-
catie. Dit kan natuurlijk enkel voor niet-dringende meldingen of vragen. 
Het systematisch toevoegen van de afgehaalde OTC-medicatie aan 
het medicatieschema kan daar onderdeel van zijn. De overheid heeft  
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mijns inziens een grote verantwoordelijkheid om maximaal in te zetten 
op e-gezondheid en beveiligde communicatiemogelijkheden. Op het 
werkveld zijn we er klaar voor, maar de ICT hapert nog al te vaak. 
Daarnaast geloof ik dat, door in te zetten op lokale projecten en uitwis-
selingsmomenten tussen artsen en apothekers, de communicatie al-
leen maar vlotter kan verlopen. We nemen allemaal sneller de telefoon 
als we weten wie de persoon aan de andere kant is. 

farmazine: Hoe ziet u de rol van de apotheker in oriëntatie en 
preventie?
Dr. Lily Willems:
Wij zien de rol van de apotheker binnen preventie vooral lopen via mo-
tivatie (van de patiënt) en voorbeeldfunctie, denk maar aan de actie 
rond griepvaccinatie van de apothekers met het dragen van een ‘ik ben 
gevaccineerd’-badge. Seizoensgebonden kan in de lente en zomer 
dan weer de preventie tegen teveel blootstelling aan de zon (inclusief 
zonnebank) en zonnebrand (en dus melanoma) opgepikt worden.
Ook het motiveren tot inname van ‘zeker-nodige’ medicatie.

Dr. Kris Cooman:
Ik denk dat een huisapotheker zijn rol hierin vooral bestaat uit het uit-
leggen, demonstreren en herhalen van correct gebruik van medicatie 
(anticonceptie, puffers, …) en hulpmiddelen. Dit gebruik regelmatig 
bevragen bij de patiënt, het gebruik door de patiënt eventueel laten 
voordoen en bijsturen waar nodig. Zeker wanneer de melding komt 
dat de medicatie niet helpt, want dit kan ook wijzen op verkeerdelijk 
gebruik. Bij twijfel kan men de huisarts contacteren en kort overleg 
plegen.
Momenteel zijn ook veel screeningstesten vrij verkrijgbaar bij de apo-
theker. Alleen heb ik geen zicht in welke mate een afwijkend resultaat 
hier verder opgevolgd wordt, en welk advies er aan de patiënt wordt 
gegeven bij aflevering van zo een screeningstest.

farmazine: Hoe ziet u de komst van de ‘grijze golf’ en daarbij 
ook meer en meer chronisch zieken?
Dr. Lily Willems:
Door deze veroudering van de maatschappij zullen huisartsen per 
patiënt meer tijd nodig hebben, de consulten zullen veel zwaarder 
en ingewikkelder worden. We hopen hierbij in de apotheker onze me-
destander te vinden die patiënten motiveert en begeleidt bij correcte 
medicatie inname. Dit enerzijds door te helpen om de therapietrouw te 
verhogen van noodzakelijke medicatie, maar anderzijds ook door een 
medestander te zijn bij het in vraag stellen van sommige therapieën 
zoals bijvoorbeeld slaapmiddelen (een heikel punt in Vlaanderen, zo-
als alle partijen weten).

farmazine: Samenwerken wordt dus een sleutelbegrip?
Dr. Kris Cooman:
De vorming van de eerstelijnszones, ziekenhuisnetwerken, de                 
pilootprojecten geïntegreerde zorg, … zijn allemaal initiatieven die 
streven naar een betere organisatie van de zorg om een antwoord te 
kunnen bieden op de vergrijzing en verzilvering van onze bevolking. 
We staan voor een kantelpunt van de organisatie van onze gezond-
heidszorg in de breedste zin van het woord. Ik hoop alleen dat deze 
aanpassingen goed doordacht zijn en alleen in het belang staan van 
de patiënt en niet gericht zijn op verdere verzuiling, verrijking en belan-
genvermenging.

farmazine: Wat is momenteel een hot topic binnen uw eigen 
beroepsgroep?
Dr. Lily Willems:
Artsen zullen meer en meer werken binnen een “gezondheidsbeleid” 
dan binnen een “ziekte-gebonden behandeling”.
Er zal meer gewerkt worden met correcte up-to-date GMD/EMD’s. Met 
hieraan gekoppeld natuurlijk betere gegevensuitwisseling. Budgette-
ring van hogerhand zal meer kwaliteits- dan kwantiteitsgericht worden. 
Enkele voorbeelden kunnen zijn: hoe correct zijn onze sumehr’s? Hoe 
nuttig blijkt na 5 of 10 jaar de begeleiding van een patiënt in een 
zorgtraject; brengt dit de gehoopte verbetering?

Dr. Kris Cooman:
Het volgende toekomstbeeld houdt ons bezig: de ziekenhuizen zullen 
reusachtige dagziekenhuizen worden, de thuiszorgdiensten worden de 
nieuwe thuishospitalen, de ziekenfondsen worden de nieuwe gezond-
heidsfondsen met bijhorende officinaketens en wij zullen – als we niet 
opletten - aan de zijlijn kunnen toekijken. Zo zien we het natuurlijk niet 
graag gebeuren!

farmazine: Zijn er onderwerpen die vooral regionaal op veel 
belangstelling kunnen rekenen?
Dr. Kris Cooman:
Een actueel heet hangijzer binnen onze regio is het pilootproject 
geïntegreerde zorg: beter op elkaar afgestemde zorgafspraken tus-
sen de chronische patiënt en zijn mantelzorgers, huisarts, apotheker, 
thuiszorgdiensten, woonzorgcentra en ziekenhuizen om (her)opname 
in een ziekenhuis te voorkomen en zo een besparing te realiseren 
voor patiënt en overheid.  Een schitterend initiatief waar elke huisarts         
alleen maar kan achterstaan. Alleen betreuren we de pre-financiering 
en het nauwe keurslijf dat ons door het RIZIV wordt opgedrongen en 
vrezen we ook hier voor een verdere verankering van de zuilen in onze 
gezondheidszorg met zelfbestuiving, belangenvermenging en winstbe-
jag tot gevolg…. Ik denk niet dat dit in het voordeel van de patiënt zal 
spelen. Ik herhaal nogmaals dat wij – apothekers en huisartsen -  als 
kleine zelfstandige spelers ons beter zullen moeten wapenen tegen 
de grote reuzen door ons beter naar elkaar te oriënteren en elkaar te 
versterken, zoniet zullen we volledig kortgesloten worden in de steeds 
complexere zorgverlening en kunnen we onze dagen vullen met het 
afleveren van fopspenen en schrijven van ziektebriefjes.

farmazine: Heeft u nog een boodschap voor de apothekers?
Dr. Lily Willems:
Blijf communiceren met de huisartsen, het wordt zeer sterk gewaar-
deerd! Laat ons, elk met onze eigen kennis en met eerbied voor de 
kennis van de ander, overleggen. Op die manier worden apotheker, 
huisarts én patiënt er zeker beter van.

Dr. Kris Cooman:
Laat ons nóg beter samenwerken, laat ons nóg beter met elkaar com-
municeren (persoonlijk contact, telefonisch of digitaal), laat ons nóg 
beter organiseren en op elkaar afstemmen zodat wij als kleine spelers 
in een steeds complexer wordende speeltuin de grote spelers de baas 
kunnen blijven. We zijn goed op weg, maar hebben nog een lange weg 
te gaan! 

farmazine: Bedankt voor het interview!


