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uitkomsten

Recent hebben de Nederlandse Vereniging van Zie-
kenhuisapothekers en de Nederlandse Vereniging voor 
Poliklinische Farmacie de zorgpaden atriumfibrille-
ren, oncologie en reumatologie gepubliceerd. Deze 
documenten kunnen dienen als ondersteuning bij het 
optimaliseren van zorg voor individuele patiënten. De 
invulling van de zorgcomponenten stelt de apotheker in 
staat meerwaarde aan te tonen. Het doel is de uitkom-
sten van patiëntenzorg, bijvoorbeeld kwaliteit van leven, 
te verbeteren.
Wat mijns inziens belangrijk is in dit geheel, is het me-
ten van deze uitkomsten. Daardoor ontstaat immers 
transparantie in het zorgproces. Het belang van deze 
zaken voor individuele patiënten, patiëntenverenigingen 
en zorgverzekeraars neemt snel toe. Daarnaast – en dit 
is misschien veel belangrijker – wordt sturing mogelijk. 
Inzicht in eigen handelen maakt het mogelijk het proces 
anders in te richten, bij te schaven en te optimaliseren. 
Op deze manier kunnen kosten worden bespaard en 
kunnen patiënten optimaal profiteren van goede zorg. 
Het zorgen dat alle gegevens in systemen beschikbaar 
en oproepbaar zijn is van groot belang (en in de prak-
tijk soms lastig te bereiken). Publiek maken van deze 
uitkomsten middels wetenschappelijke artikelen is een 
mooie methode om opgedane kennis te delen.
Een goed voorbeeld van het inzichtelijk maken van uit-
komsten van eigen handelen is het artikel van Evering 
e.a. [pagina 62]. In dit artikel wordt uiteengezet wat de 
uitkomsten zijn van het introduceren van een all-in-one 
totale parenterale voeding bij neonaten.
Uiteraard valt er ook in de andere artikelen weer veel 
te leren.

ithamar Brinkman
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