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AAN DE SLAG MET THERAPIETROUW 

 

In de periode 2021-2022 hebben apotheekmedewerkers en andere zorgverleners in 5 verschillende 

Amsterdamse wijken deelgenomen aan de Proeftuin Therapietrouw Amsterdam. De deelnemende 

apotheken: 

• Service Apotheek Koning in Geuzenveld/Slotermeer 

• Nieuwendammer apotheek in Amsterdam Noord 

• Service Apotheek Nieuw Sloten in Slotermeer 

• Zuidas apotheek in stadsdeel Zuid 

• Service apotheek Holendrecht in stadsdeel Zuidoost 

De doelstelling van de proeftuin was het verkrijgen van inzicht in stimulerende en belemmerende 

factoren bij de implementatie van therapietrouw-bevorderende maatregelen. De inzichten die we tijdens 

het project hebben opgedaan zijn verwerkt in dit document. 

Deze instructies zijn geschreven om het voor iedere apotheker in Amsterdam mogelijk te maken de 

therapietrouw van patiënten met hart- en vaatziekten te monitoren en te bevorderen.  

Vanuit Sigra willen wij er graag voor zorgen dat alle deelnemende apothekers inzage krijgen in hun 

resultaten t.o.v. hun collega’s door het periodiek versturen van een benchmark. 

Meld je aan om mee te doen via deze link.  

https://www.sigra.nl/chronisch-zieken/proeftuin-therapietrouw
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D1p-viCp6uESK3Tw-1J6JkC9GTFnegYJBuB2jcG6D90xURFJFSzZPTE1WSkUzSjVCT0dUTExaUUVZTy4u&data=05%7C01%7CMMaier%40sigra.nl%7C9c84c201a17e4903d0a508daa2b702fa%7C88af9fd67a2a44b88add3c3ed49e8990%7C0%7C0%7C638001204167398711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHc8DXZPi2tlj2AHIq2GeMe4yA8BGal8GQ%2BIaG9CZYY%3D&reserved=0
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VOORBEREIDING 

 

1. Inventariseer welke deelnemers je in je project wilt opnemen. Er zijn verschillende 

mogelijkheden, denk aan: 

• Alleen de medewerkers binnen je eigen apotheek. 

• Geïnteresseerde apothekers die deelnemen aan je FTO. 

• Geïnteresseerde huisartsen binnen je FTO. 

 

2. Bepaal de geneesmiddelengroepen waarop jouw project zich richt. De instructies in dit 

document zijn gericht op patiënten met hart- en vaatziekten en gerelateerde geneesmiddelen 

(DOAC’s, ACE-remmers, Ca+-antagonisten, antilipaemica, etc.). 

 

3. Check of je beschikt over de SFK-selectietools “Uitgifte gemist” en “Therapietrouw”. 

 

4. Informeer je medewerkers over het project en biedt hen de tools die in deze instructie 

beschreven zijn aan. 

 

5. Organiseer een kick-off bijeenkomst, bijvoorbeeld tijdens een FTO, om de instructies aan 

overige deelnemers toe te lichten. Hiermee creëer je draagvlak binnen je team om actief met 

therapietrouw bevorderende maatregelen aan de slag te gaan. 

 

6. Meld je aan voor deelname via deze link. We sturen je periodiek benchmarks toe n.a.v. de door 

jou en je medewerkers ingevulde Zorgregistratieformulieren. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D1p-viCp6uESK3Tw-1J6JkC9GTFnegYJBuB2jcG6D90xURFJFSzZPTE1WSkUzSjVCT0dUTExaUUVZTy4u&data=05%7C01%7CMMaier%40sigra.nl%7C9c84c201a17e4903d0a508daa2b702fa%7C88af9fd67a2a44b88add3c3ed49e8990%7C0%7C0%7C638001204167398711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AHc8DXZPi2tlj2AHIq2GeMe4yA8BGal8GQ%2BIaG9CZYY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FYeRs1fcksE&data=05%7C01%7CMMaier%40sigra.nl%7C9c84c201a17e4903d0a508daa2b702fa%7C88af9fd67a2a44b88add3c3ed49e8990%7C0%7C0%7C638001204167398711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pWCCzKKJcGvm1530yuPJ7Ir85CSG%2FOByHi3Wk7bcObQ%3D&reserved=0
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PROCES IN 5 STAPPEN 

 

 

 

1. Opsporing: Apotheker maakt selectie m.b.v. software tool (bijvoorbeeld SFK rapportages). 

 

2. Triage – Bepaal of en zo ja welke actie nodig is: 3 uitslagen mogelijk, alleen bij actie naar 

stap 3. 

 

3. Coördinatie: Apotheker/assistent/farmaceutisch consulent bepaalt de noodzakelijke actie(s) en 

zorgt ervoor dat deze wordt uitgevoerd. Dit kan ook een verwijzing naar de huisarts of een 

telefoontje naar de wijkverpleegkundige betekenen.  

 

4. Actie: wordt uitgevoerd door apotheekmedewerker of een andere zorgverlener. 

 

5. Registratie: Apotheekmedewerker legt voorgaande stappen vast in een digitaal 

ZorgRegistratieFormulier. 
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Stap 1: Opsporing mogelijke therapieontrouw 

De apotheker kan de initiële patiëntselectie uitvoeren m.b.v. twee 

SFK-rapportages: “Uitgifte gemist” en “Therapietrouw”.  

Deze rapportages tonen respectievelijk patiënten die (1) niet 

teruggekomen zijn voor een tweede of derde uitgifte en (2) patiënten 

met een therapietrouw ratio <80%. Nadere informatie hierover is 

beschikbaar op de SFK-website.  

Daarnaast kunnen patiënten worden geselecteerd met behulp van 

Medisch Farmaceutische Beslisregels of eigen query’s, afhankelijk 

van het AIS. 

Stap 2: Triage 

T.b.v. de Proeftuin is een triageprotocol ontwikkeld. Dit protocol 

beschrijft de triage die de apotheker uitvoert naar aanleiding van 

twee SFK-rapportages: “Uitgifte gemist” en “Therapietrouw”. 

Stap 3: Coördinatie  

Kijk bij welke zorgverlener de actie het beste past in het kader van 

reeds gemaakte afspraken met de patiënt. Als er bijvoorbeeld al een 

afspraak staat met de POH dan ligt het voor de hand dit hierin mee 

te nemen. In de proeftuin is gebleken dat veel 

apotheekmedewerkers de actie graag zelf uitvoeren. 

Stap 4: Actie/interventie 

Hiervoor bieden wij 2 tools: 

• Een gespreksleidraad – deze biedt handvatten voor de 

opening en opbouw van een gesprek met de patiënt en/of zijn 

naasten. 

• Een menukaart – waarin alle mogelijke interventies en 

vervolgacties overzichtelijk gerubriceerd staan. 

Stap 5: Online registratie  

Alle voorgaande stappen kun je eenvoudig registreren: 

• Via laptop of PC: ZorgRegistratieFormulier of 

• Door het scannen van de QR-code met je mobiele telefoon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sfk.nl/rapportages
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FYeRs1fcksE&data=05%7C01%7CMMaier%40sigra.nl%7C9c84c201a17e4903d0a508daa2b702fa%7C88af9fd67a2a44b88add3c3ed49e8990%7C0%7C0%7C638001204167398711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pWCCzKKJcGvm1530yuPJ7Ir85CSG%2FOByHi3Wk7bcObQ%3D&reserved=0
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BENCHMARK 

Bij deelname krijg je periodiek een benchmark toegestuurd waarmee je de door jou ingevoerde 

gegevens kan vergelijken t.o.v. het totaal aan ingevoerde gegevens. De benchmark bevat o.a. 

geanonimiseerde informatie over: 

• Het aantal geselecteerde HVZ-patiënten. 

• Geneesmiddelengroepen. 

• Ondernomen actie(s). 

• Wie de actie(s) heeft uitgevoerd (alleen functie). 
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EXTRA TIPS BIJ IMPLEMENTATIE 

Uit een evaluatie onder proeftuindeelnemers kwamen de volgende aanvullende tips: 

• Je kunt ervoor kiezen om Training communicatievaardigheden Motiveren therapietrouw HVZ-

patiënten verzorgd door PAO-farmacie te volgen. Deze werd door proeftuindeelnemers als 

heel toegankelijk en waardevol beoordeeld.  

• Neem er de tijd voor: het implementeren van interventies op het gebied van therapietrouw werkt 

alleen goed als er voldoende personeel in de apotheek is en er geen organisatorische 

veranderingen plaatsvinden. 

• Houdt geregeld intervisies met zorgverleners om interventies met elkaar bespreken: waar loop 

je tegenaan, wat werkt wel, wat werkt niet. Het met elkaar bespreekbaar maken van do’s en 

dont’s werkt bevorderend voor de motivatie om door te gaan en verhoogt de kennis rondom 

medicijngebruik. 

  

https://www.paofarmacie.nl/cursussen/teamtraining-bespreken-en-motiveren-van-therapietrouw
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BIJLAGE 1: TRIAGEPROTOCOL  

 

 

Toelichting op  protocol: 

 

Stap 1: Op basis van aflevergegevens bepalen of er mogelijk sprake is van ontrouw. Patiënten kunnen 

onterecht worden op de SFK-lijsten vermeld staan omdat:  

• De patiënt opgenomen is geweest 

• De patiënt een verstrekking in een andere apotheek heeft gehad 

• Een switch is gemaakt binnen de therapeutische klasse (bijv. simvastatine naar atorvastatine) 

• De indicatie voor gebruik tijdelijk is (bijv. bètablokker bij behandeling van examenstress) 

• Er een doseringswijziging is ingevoerd 

• De therapie beëindigd is (bijv. DOAC voor X weken na operatie), etc. 

Stap 2: van bepaalde medicatie kan verkeerd gebruik direct of op de korte termijn tot schade bij de 

patiënt leiden, denk aan DOAC’s, Digoxine, etc. Gebruik bij het contact met de patiënt de 

gespreksleidraad.  

Stap 3: maak afspraken met betrokken zorgverleners (bijv. in FTO) over hoe hierover gecommuniceerd 

wordt. Denk bijvoorbeeld aan CBoards, Zorgmail, SIILO, beveiligde e-mail of telefonisch contact. 
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BIJLAGE 2 GESPREKSLEIDRAAD 
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BIJLAGE 3 MENUKAART INTERVENTIES 
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