Nieuwsbrief 4
Geneesmiddeltekorten

Een nieuw label van
Hoogra Holding (waar
Pharmaknowledge ook
onder valt) is:
FG-Apotheken.
FG-Apotheken levert
voor een vaste lage
prijs de Functionaris
Gegevensbescherming
die op grond van de
AVG nodig is bij een
grootschalige
verwerking van
gegevens.
Verwerkingen van
persoonsgegevens
door apothekers ziet
de Autoriteit
Persoonsgegevens
(AP) al gauw als
grootschalig omdat
apotheken gemiddeld
genomen veel
patiënten bedienen en
met veel andere
zorgaanbieders
gegevens uitwisselen
in het kader van de
behandeling. Kijk op
www.fg-apotheken.nl

De laatste nieuwsbrief van 2019. Dit noopt
altijd op terugkijken: wat is er allemaal
gebeurd waar Pharmaknowledge een rol in
speelde. In het oog springend waren de
organisatie van CAVR bijeenkomsten: de
beleidsdag over euthanasie en Schieten op
de richtlijn (de richtlijn Terhandstellen). Ook
de ontwikkeling van nieuwe cursussen
stond niet stil: nieuwe cursussen voor
apothekersassistenten over dermatologie,
depressie en dementie. Deze cursussen
zullen in 2020 van start gaan. Ook
verschillende intervisiegroepen zijn gestart
of draaien nog steeds. De cursus antistolling
werd goedgekeurd door het StipCo fonds
als teamcursus. Dit leidde er toe dat de
cursus in inmiddels meer dan 10 apotheken
incompany is gegeven.

Handverkoop in de apotheek het
stiefkindje?
Bijzonder was het nieuws dat de rechter
vindt dat een supermarkt informatie over
zelfzorg medicatie mag geven middels een
tablet. Geen deskundig persoon hoeft
aanwezig te zijn. Dat vinden apothekers
natuurlijk raar! Dit is een uitgelezen kans
om meer aan die handverkoop te doen en
vooral aan het geven van goede uitleg.
Apotheker laat zien dat je beter bent dan
een tablet!

Een term waar apotheker,
huisarts en specialist slapeloze
nachten van krijgt.

Jaarlijks nemen de tekorten toe
en het einde lijkt niet in zicht.
Eindeloos bellen, afstemmen om
een goed alternatief aan de
patiënt te kunnen bieden.
Uiterst tijdrovend. Tijd die
zorgverleners dan niet kunnen
besteden aan waar ze voor op
de wereld zijn: zorg verlenen. In
de apotheek is het duidelijk
merkbaar: apothekers en
personeel hebben hier grote
moeite mee. De leuke dingen
van het vak worden ver naar
achteren geduwd om tijd vrij te
maken om vervanging te
regelen, om patiënten uit te
leggen dat er leveringsproblemen zijn en om artsen te
vragen welk alternatief zij mee
instemmen. De minister wil het
oplossen door een voorraad in
de keten aan te leggen van 3
maanden. Of dit het ei van
Columbus is, valt te betwijfelen.
Vaak is 3 maanden tekort nog
aan de korte kant. Jammer is het
allemaal wel. Als nascholings
instituut merk je dat assistenten
gewoon minder gemotiveerd
zijn om naar een cursus te
komen, moe en beu als ze zijn
van alle sores in de apotheek.
Hopelijk is 2020 een beter jaar!

