
 

 

 

 

 

 

 

Nascholing? 
Ik heb het al zo druk 

 

Pharmaknowledge is 
sinds 2014 een speler in 
de markt van 
aanbiedingen van 
nascholing. Nascholing 
vindt iedere apotheker 
nuttig en noodzakelijk, 
zowel voor de apotheker 
zelf als voor de 
assistenten. Toch is het 
een lastige markt. 
Apothekers hebben 
weinig tijd, zijn veel strak 
gebonden aan het werk 
in de apotheek. Dit komt 
doordat de 
administratieve lasten 
nog immer hoog zijn en 
ook doordat veel 
apotheken structureel te 
weinig personeel 
hebben. Apotheken zijn 
relatief kleine bedrijven 
en mutaties in het 
personeels- bestand zijn 
lastig op te vangen. Dit 
maakt het bedrijf 
kwetsbaar. 
Apothekersassistenten 
klagen ook over de grote 
werkdruk, waardoor ze 
ook niet veel puf hebben 
om na het werk naar 
nascholing te gaan. 
Begrijpelijk! Toch 
moeten zij ook 
permanente educatie 
ontvangen. De 
nascholingsbedrijven 
zullen daar hun rol 
moeten pakken met een 
gevarieerd 

scholingsaanbod. 

FAKE 
We leven in de tijd van Trump, waar 
(volgens hem) fake news aan de 
orde van de dag is. In de farma 
wereld hebben we ook met fake te 
maken, namelijk met Fake 
geneesmiddelen. Namaak 
geneesmiddelen of geneesmiddelen 
van povere kwaliteit of met de 
verkeerde sterkte worden op de 
markt gebracht. Meestal gaat dat 
om de internet bestellingen. De 
angst was groot dat ook via de 
reguliere kanalen deze namaak 
geneesmiddelen  de patiënt 
bereiken. 

Op 2 Januari 2013, werd hiervoor 
de Falsified Medicines Directive 
(Directive 2011/62/EC)  
gepubliceerd. Elke verpakking van 
een receptplichtig geneesmiddel in 
Europa moet vanaf 2019 een uniek 
serienummer hebben dat is 
vastgelegd in een centrale 
database. Apotheekmedewerkers 
mogen dan alleen nog 
medicijndoosjes met geldige 
serienummers uitgeven. In de 
praktijk betekent de FMD dat 
apotheken alle geneesmiddelen 
met een uniek serienummer vanaf 
2019 moeten afmelden in de 
nationale databank. Daarnaast 
moet de verzegeling op de 
verpakking gecontroleerd worden. 

Alles vergt bij fabrikant, 
groothandel en apotheek een grote 
inspanning. En waarvoor? Niemand 
geeft aan hoe groot het probleem 
van fake medicins is. Wie zit er 
achter die lobby voor de FMD? Wie 
wordt er beter van? De patiënt? Als 
die zijn/haar medicatie via het 
reguliere kanaal betrok, was dat 
nooit een echt groot probleem. De 
groep die via internet 
geneesmiddelen koopt, zal dat toch 
wel blijven doen. 
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Pharmaknowledge Nieuwsbrief 
De Nieuwsbrief is een nieuw item op de 
Pharmaknowledge website. De afgelopen jaren 
kon u op de website het magazine vinden. Een 
echt tijdschrift, met actuele artikelen. Toch 
vraagt een magazine veel tijd en kan niet altijd 
op de actualiteiten inspringen. Daarom heeft 
Pharmaknowledge de nieuwsbrief ontwikkeld. 
Deze kan veel sneller actuele thema’s 
bespreken. 

Functionaris 
Gegevensbescherming verplicht? 
Op grond van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) is bij een 
grootschalige verwerking van gegevens een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) nodig. 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan 
dat apotheken daar ook onder vallen, behalve 
de solistisch werkende apotheken. In elk geval 
vallen alle apotheken die meer dan 10.000 
patiënten in één informatiesysteem hebben 
staan, daaronder. Dit betekent de huidige 
patiënten, maar ook de patiënten waar geen 
zorgrelatie (meer) mee is (ook passanten). Dan 
kom je snel aan 10.000.  

Een FG mag voor meerdere opdrachtgevers 
werken, dus ook voor meerdere apotheken. 


