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en doktersassistenten 

De apotheker, doktersassistente en 
apothekersassistente aan het woord

Gezamenlijke inzet voor goed zelfzorgadvies

Janny Kooiker, apothekersassistente 
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huisartsenpraktijken Berg en Van den 

Brink Nieuwleusen

Henri Sikkens, apotheker Service 
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Ruim vier op de tien huisartsenbezoeken gaat over een 

zelfzorgklacht. Helaas vindt er over zelfzorg nog weinig 

afstemming plaats tussen huisartsenpraktijken en apotheken. 

Apotheker Henri Sikkens heeft het initiatief genomen voor een 

farmacotherapeutisch overleg (FTO) tussen doktersassistenten en 

apothekersassistenten. “Dit leidt tot inzicht in elkaars werkwijze 

en onderling begrip”, is de ervaring van de assistenten. 

advertorial

“Als apotheekteam hebben we kritisch 
naar onze communicatie gekeken, 
zowel intern als met onze klanten”, 
vertelt apotheker Henri Sikkens 
van Service Apotheek Nieuwleusen. 
“Daarbij kwam naar voren dat onze 
assistenten geen structureel overleg 
hebben met de doktersassistenten. 
Terwijl we in hetzelfde gebouw zitten 
en deels voor dezelfde patiënten 
werken. Op het gebied van zelfzorg 
verwijzen de doktersassistenten vaak 
naar onze apotheek en omgekeerd 
verwijzen onze apothekersassistenten 
wanneer nodig eerst naar de huisarts 
voor nader onderzoek.

Juist op dat gebied kunnen we 
elkaar versterken. Daarom zijn we 
gestart met een gestructureerd 
FTO over zelfzorg, voor dokters- en 
apothekersassistenten. Het eerste FTO 
had als thema’s ‘huid’ en ‘hoest’ en is 
voorbereid vanuit de apotheek.”

Thema’s
“Een heel goed initiatief”, roemt 
doktersassistente Isabelle Visscher. 
“Vanuit mijn beroep had ik geen helder 
beeld wat apothekersassistenten 
doen. Zo hebben wij de NHG-
TriageWijzer, maar wist ik niet dat de 
apotheek ServiceWijzer gebruikt bij 
het adviseren van patiënten. Het is 
goed om van elkaar de werkwijze te 

weten. Daarbij leer je via zo’n FTO 
ook de collega’s beter kennen en dat 
is nuttig.” Ze vervolgt: “Ik vind het 
wel belangrijk dat het overleg steeds 
aan een onderwerp is gekoppeld. Dat 
maakt het heel concreet en je kunt 
je daar vooraf goed op voorbereiden. 
De volgende keer organiseren wij 
het FTO. In het assistentenoverleg 
maken we een keuze welke thema’s 
wij willen inbrengen.” Lachend: “Dat 
valt nog niet mee, want er zijn zoveel 
interessante onderwerpen.”

Eyeopener
Ook Janny Kooiker is zeer enthousiast 
over het FTO. “Ik ben al vanaf 1987 
werkzaam als apothekersassistente. 
Nu denk ik: ‘gek eigenlijk, dat we 
zo’n overleg niet eerder hebben 
ontwikkeld’. En voor zover ik weet 
gebeurt het in den lande ook niet, 
terwijl het zeer zinvol is. Je neemt 
als het ware een kijkje in elkaars 
keuken en dat is bijzonder leerzaam. 

Je kweekt onderling begrip. Zo was 
voor mij de NHG-TriageWijzer een 
eyeopener. Natuurlijk had ik het idee 
dat doktersassistenten gestructureerd 
werken met een protocol, maar nu 
weet ik op welke wijze. Zij vragen bij 
de patiënt meer uit op medisch gebied 
dan wij doen met ServiceWijzer. 
Deze laatste tool gebruiken wij om 
de klant goed te bevragen en niets 

over het hoofd te zien. Het werkt 
met de WHAM-vragen: voor wie 
is het advies bedoeld; hoe lang 
bestaan de klachten; welke actie 
is ondernomen en welke medicatie 

wordt gebruikt? Dat leidt altijd tot een 
gesprek met relevante zaken om te 
komen tot het juiste advies, het juiste 
middel of (terug)verwijzing naar de 
huisarts. De NHG-TriageWijzer voor 
doktersassistenten heeft een andere 
insteek, maar die leidt eveneens 
op gestructureerde wijze tot een 
passende uitkomst.”

Interesse
Niet alle assistenten kunnen tegelijk 
deelnemen aan het FTO. Daarvoor 
is het aantal te groot. Dus wisselen 
ze af en de deelnemers koppelen 
de uitkomst van het overleg terug 
aan hun eigen collega’s. Er is veel 
interesse. “De volgende dag vragen 
de andere assistenten direct naar de 
ervaringen. Iedereen wil weten hoe 
het is verlopen en wat de leerpunten 
zijn”, melden Janny en Isabelle. 
Sikkens vult aan: “Wij stellen notulen 
op en er vindt informatie-uitwisseling 
plaats, bijvoorbeeld over NHG-
standaarden. Zo leidt dit FTO tot nog 
betere patiëntenzorg.”<<

“FTO voor assistenten leidt 
tot meer onderling begrip”

“Juist op het gebied van 
zelfzorg kunnen we elkaar 

versterken”

“Wat de NHG-TriageWijzer 
is voor doktersassistenten, 

is ServiceWijzer voor 
apothekersassistenten”


