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Point of care

De apotheker is (mede) verantwoordelijk voor doeltreffende, 
doelmatige, veilige en patiëntgerichte farmaceutische zorg. 
Hiervoor verrichten apothekers tal van activiteiten nog voor
dat de patiënt het geneesmiddel daadwerkelijk gebruikt: we 
maken geneesmiddelbeleid tijdens FT(T)O’s, zorgen voor goede 
productkwaliteit, voor medicatiebewaking en voor recept
controle en geven ook nog eersteuitgifteinformatie. Kortom, 
tot en met de balie van de apotheek is veel geregeld.
De feitelijke behandeling begint pas daarna, als de patiënt  
het geneesmiddel toedient. Over het algemeen zijn we als 
apothekers een stuk minder betrokken bij het monitoren van 
(neven)effecten van het geneesmiddel vanaf dat moment. 
Natuurlijk voeren we wel tweedeuitgiftegesprekken en doen 
we medicatiebeoordelingen, maar waarom zouden apothekers 
niet intensiever en structureler kijken naar de effectiviteit van 
de therapie, mogelijke bijwerkingen, therapietrouw en het 
effect van het geneesmiddel op bloedparameters? Als we 
verantwoordelijk willen zijn voor doeltreffende en doelmatige 
therapie, geldt dat immers ook nadat de patiënt begonnen is 
met zijn farmacotherapie.
Interessant in dit verband is het artikel van Geerts e.a. (pagina 
156), waarin gekeken werd naar de haalbaarheid van een 
point-of-care test (PoCT) om in de apotheek de nierfunctie te 
bepalen. De auteurs laten op een elegante manier zien dat een 
laagdrempelige nierfunctiePoCT in de apotheek mogelijk  
lijkt. Gezien de mogelijkheden van de PoCT’s (elektrolyten, 
stollingswaarden, enzovoort) is het denkbaar dat artsen en 
apothekers in een zorgpad samen de monitoring van de 
farmacotherapie structureler invulling geven. Daarbij kunnen, 
naast door de patiënt gerapporteerde ervaringen met het 
geneesmiddel, ook labbepalingen met PoCT’s waardevolle 
informatie leveren.
Los daarvan zou je als apotheker sowieso labbepalingen 
moeten kunnen aanvragen voor een patiënt, om zo de farma
cotherapie beter aan patiënteigenschappen te kunnen aan
passen en daarnaast ook beter te kunnen monitoren.
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