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Betere baliegesprekken: 
vraag naar bijwerkingen en nodig uit tot vragen

Sander Borgsteede

Een onderzoek van Van Dijk e.a. geeft waardevolle 
inzichten in de baliegesprekken in de apotheek. Tijdens 
baliegesprekken hebben apotheekmedewerkers een belang-
rijke rol in het begeleiden van patiënten bij geneesmiddelen-
gebruik. De KNMP-richtlijn Farmaceutische zorg- en dienst-
verlening omschrijft waaraan een farmaceutisch consult 
moet voldoen: uitleg over gebruik, werking en relevante bij-
werkingen. Omdat onvoldoende bekend is wat er aan de 
balie besproken wordt, is onderzocht welke informatie wordt 
uitgewisseld tussen patiënt en apotheekmedewerker. Hier-
voor werden 153 video-opnames van baliegesprekken in vier 
apotheken geanalyseerd. Ze betroffen 24% eerste-, 4% 
tweede- en 72% vervolguitgiftes.

Apotheekmedewerkers waren vriendelijk en toonden 
respect voor de patiënten. Een gemiddeld baliegesprek 
duurde 132 s (178 s voor eerste uitgifte, 109 s voor vervolg-
uitgifte). De onderzoekers bepaalden het percentage dat 
over specifieke onderwerpen ging: ‘instructies over innemen’ 
(83%), ‘toedieningsweg’ (71%) en ‘duur van de behande-
ling’ (43%) waren de meest besproken onderwerpen. Bij 
vervolguitgiftes werden ‘effect van het geneesmiddel’ en  

 
 
‘bijwerkingen’ zelden besproken, en apotheekmedewerkers 
nodigden de patiënt zelden uit tot het stellen van vragen, 
wat volgens de richtlijn wel zou moeten gebeuren. Hoewel 
apotheekmedewerkers informatie gaven, boden ze minder 
informatie aan dan in de richtlijn wordt aanbevolen.

Waarschijnlijk was de kwaliteit van de communicatie in de 
onderzoeksapotheken beter dan in de gemiddelde apotheek. 
Toch blijft in de onderzoeksapotheken de geobserveerde zorg 
achter bij de richtlijn. Vooralsnog is niet onderzocht waarom 
dit het geval is. Met het oog op de nieuwe richtlijn farmaceu-
tisch consult (huidige status: in ontwikkeling) zou onderzoek 
naar de onderliggende oorzaken gerichte aanknopingspunten 
kunnen geven voor een succesvolle implementatie.

• van Dijk M, Blom L, Koopman L, Philbert D, Koster E, Bouvy M, van Dijk 

L. Patient-provider communication about medication use at the commu-

nity pharmacy counter. Int J Pharm Pract. 2015 May 19. [online prepubli-

catie]
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