
Toekomstvisie

Poliklinische apotheek pakt proactief een rol in het 
aanleren van medicatietoediening / -gebruik, 
waarvoor inzet wijkverpleegkundige zorg kan 
worden voorkomen
Trending: zorg verplaatst zich eerder naar huis 
mét verpleegkundige toediening, waarbij de 
poliklinische apotheek het geneesmiddel voor injectie 
en de begeleiding levert en er is een tekort aan 
verpleegkundigen. In de toekomst zullen beide trends 
alleen maar groter worden. Zelfi njectie kan 
de poliklinische apotheek aanleren en begeleiden.

Droom/visie
Onze droom is door de juiste begeleiding vanuit 
de poliklinische apotheek bij het aanleren van 
medicatietoediening / zelfstandig gebruik van specifi eke 
geneesmiddelen, dat er geen of minder verpleegkundige 
zorg thuis nodig is. De poliklinische apotheek verstrekt 
medicijnen die thuis gebruikt gaan worden na ontslag 
uit het ziekenhuis of na bezoek aan een polikliniek. Een 
verpleegkundige van de thuiszorg komt in de huidige 
situatie bij de patiënt thuis deze medicatie toedienen.
Een medewerker van de apotheek kan (wanneer 
thuis specialistische medicatie gebruikt moet worden 
door een injectie) begeleiden bij het zelfstandig leren 
toedienen, waardoor thuiszorg minder of niet hoeft te 
komen. 
Hierdoor blijft de thuiszorg beschikbaar voor 
noodzakelijke en complexe zorg. Waardoor in de keten 
uiteindelijk ook, door het beschikbaar houden van deze 
zorg, belasting van de 2e lijn wordt voorkomen. 

Juiste zorg op de juiste plek
• Patiënt: vergroting eigen regie, zelfstandigheid, kennis 

over middel en adequate voorlichting rechtstreeks na 
opname / bezoek polikliniek

• Poliklinische apotheek: uitbreiding / verdieping te 
verlenen specialistische zorg 

• Thuiszorg: verlichting werkdruk
• Verzekeraar: juiste zorg op de juiste plek en 

verminderen/voorkomen van belasting in de tweede 
lijn als thuiszorg niet beschikbaar is

Grootste obstakels
• Patiënt: gedachte dat er recht is op zorg, maar ook 

angst om het zelf te doen
• Fabrikant geneesmiddel: acht het geneesmiddel niet 

geschikt om zelf te leren toedienen
• Thuiszorg: zorg wordt weggenomen, alleen zware / 

complexe zorg blijft over

Oplossingen
Alle betrokken partijen willen meewerken, met daarbij 
het allerbelangrijkste: de patiënt wil het zelf leren 
toedienen. De specialist verwijst rechtstreeks naar de 
poliklinische apotheek en niet naar de leverancier. De 
fabrikant steunt het zelf leren toedienen, door actief 
materiaal voor instructie en informatie aan te bieden. De 
(poliklinische) apotheek biedt info en begeleiding over 
medicatie toediening/gebruik actief aan. De thuiszorg is 
bereid, indien nodig, het zelf toedienen aan te leren.

Ontzorg de zorg, prik zelf! 
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