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Mooi praktijkonderzoek

Op 11 juni 2008 beleefden we een succesvol PRISMA-symposium 
boordevol prachtig praktijkonderzoek: 40 presentaties in  
8 workshops! Over apothekersactiviteiten, nieuwe interventies, 
implementatieprojecten en geneesmiddelengebruik. In dit PW 
Wetenschappelijk Platform treft u tien opvallende abstracts aan  
(blz. 56); de overige vindt u op www.prismanetwerk.nl.
Nederland kent de laatste 10-15 jaar een sterke ontwikkeling op het 
terrein van farmaceutisch praktijkonderzoek. Daar komen zelfs 
promoties uit voort. Praktijk, universiteit en onderzoeksorganisaties 
werken daarbij samen en PRISMA functioneert als platform, onder 
andere met dit symposium. De Stichting PRISMA wil praktijkonder-
zoek ook stimuleren met subsidies (Albert Bakkerfonds) en met 
jaarlijkse prijzen voor opvallend onderzoek. PRISMA heeft het plan 
opgevat om de samenwerking met de Vlamingen te intensiveren.  
Op het symposium vielen al enige interessante bijdragen van 
Vlaamse collega’s te beluisteren.
In de ziekenhuisfarmacie is praktijkonderzoek een vast onderdeel 
van de vervolgopleiding voor het specialisme. In de eerstelijns-
farmacie wordt momenteel hard gewerkt aan de modernisering  
van de vervolgopleiding tot geregistreerd openbaar apotheker –  
een must om op den duur het specialisme te verwerven. Bij die 
modernisering zal zeker gekeken worden hoe praktijkonderzoek  
een plaats kan krijgen. PRISMA wordt daarbij nauw betrokken.
We moeten als apothekers blijven ijveren om te laten zien wat we 
doen, waarom we dat doen en dus waarom we ertóé doen. Omdat 
verzekeraars en de overheid de laatste tijd vergaande interventies 
plegen in de geneesmiddelenvoorziening, zullen we hen de volgende 
keer uitnodigen om wetenschappelijke evaluaties daarvan te laten 
zien. Apothekers zullen transparant moeten zijn, maar overheid  
en verzekeraars dan ook. Bijvoorbeeld waar het gaat om het 
preferentiebeleid, de uitbesteding van continue medicatie aan 
internetapotheken (ketenzorgbreuk) en het niet meer vergoeden  
van benzodiazepinen. Wat betekenen deze interventies voor 
werkzaamheid en veiligheid van de farmaceutische zorg?
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