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Praktijkonderzoek is broodnodig

Door grote veranderingen in de beroepsuitoefening van 
apothekers is er veel behoefte aan wetenschappelijk onder
bouwde vernieuwing van taakuitoefening en praktijkvoering. 
De apotheker als behandelaar in een multidisciplinair team 
zal anders omgaan met de patiënt en zijn geneesmiddel
gerelateerde behoeften dan veel patiënten tot op heden  
ervaren. Gelukkig hebben wij in Nederland een netwerk, 
Prisma genaamd, dat de noodzakelijke bruggen slaat tussen 
professionele onderzoekers en het beroepsveld. Dit met het 
doel effectieve vernieuwing van taakuitoefening en praktijk
voering tot stand te brengen, zodat uiteindelijk de patiënt 
optimaal gebruik kan maken van zijn geneesmiddelen.
Eerder dit jaar, op 17 mei, was er wederom een Prisma 
symposium. Dit keer met als ochtendthema de zorg voor de 
kwetsbare patiënt. Heel goed dat er aandacht was voor groe
pen als verstandelijk gehandicapten en allochtonen, maar 
ook voor een groep die meer begeleiding en begrip behoeft, 
die van de psychiatrische patiënten. In de sessies die daarna 
volgden, waren maar liefst 54 presentaties ondergebracht in 
thema’s als kwaliteit in de apotheek, medicatieoverdracht, 
farmacotherapie en therapietrouw, en overig onderzoek.  
Ook dit jaar waren er Belgische collega’s die het symposium 
bijwoonden en hun bevindingen presenteerden. In dit num
mer van het PW Wetenschappelijk Platform worden als goede 
illustratie negen abstracts weergegeven.
De toekomst voor praktijkonderzoek is bruisend. Voor de 
ontwikkeling van praktijkonderzoek wordt samenwerking 
nagestreefd met de Wetenschappelijke Sectie Openbaar 
Apothekers (WSO); tenslotte is er een gemeenschappelijk 
belang. In 2012 is een bijzonder Prismasymposium gepland. 
Tijdens het Centennial Congress van de FIP, dat in Amsterdam 
wordt georganiseerd, wordt op 5 oktober 2012 een hele dag 
besteed aan Pharmacy Practice Research. Een mooie gelegen
heid voor ziekenhuis en openbaar apothekers om hun blik
veld te verbreden. Praktijkonderzoek blijft broodnodig.
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