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Loop op een willekeurig moment een apo-
theek binnen, en je treft een apotheker 

aan. Tenminste, zo zou het moeten zijn als 
de wet zorgvuldig wordt nageleefd. 
De apotheker is eindverantwoordelijk voor 
de verleende zorg in zijn zaak. Hij moet bij-
voorbeeld bewaken dat de geneesmiddelen 
die zijn klanten krijgen, goed samengaan 
met andere medicijnen die ze al slikken. Ook 
draagt hij zorg voor goede voorlichting over 
onder meer de dosering en bijwerkingen. Hij 
delegeert taken aan opgeleide assistenten en 
maakt gebruik van computersystemen, 
maar uiteindelijk is de apotheker verant-
woordelijk. 
De nieuwe Geneesmiddelenwet stelt de aan-
wezigheid van minimaal één apotheker per 
apotheek verplicht. Alleen voor werkgerela-
teerde zaken, zoals bijscholing, geldt een 
uitzondering. De Gezondgids was benieuwd 
of  je als klant dan ook eenvoudig een apothe-
ker te spreken krijgt, als je daarom vraagt. 

Waar is d

Volgens de nieuwe Geneesmiddelenwet moet in elke apotheek een apotheker aanwezig 
zijn. Maar is hij ook beschikbaar voor klanten? Proefpersonen vroegen in dertig apotheken 
advies over een worminfectie bij hun kinderen: in acht zaken was geen apotheker 
aanwezig. Was hij er wel, dan veranderde hij opvallend vaak het advies van de assistent.

Vijf  vrouwen bezochten elk zes verschil-
lende apotheken. Ze vroegen om een middel 
ter bestrijding van wormen. Zelf  heeft de 
vrouw geen last van de kwaal, maar haar 
twee (klein-)zoontjes van 1 en 4 jaar wel. Het 
oudste jongetje klaagt over jeuk tussen de 
billen. Hij heeft kleine, witte wormpjes in 
zijn ontlasting, net als zijn kleine broertje. 
De vrouw is nog niet bij de huisarts geweest. 
Dat hoeft ook niet: apotheek en drogist ver-
kopen wormdodende medicijnen zonder 
recept. 

Wormpjes

De beroepsvereniging van apothekers 
(KNMP) beschrijft in de ‘Standaard Wormin-
fecties’ hoe een apotheker in zo’n situatie 
moet handelen. Ten eerste moet hij een aan-
tal vragen stellen, bijvoorbeeld over het ui-
terlijk van de wormpjes en de leeftijd van de 
persoon met klachten. Ook moet hij vragen 
of  andere gezinsleden klachten hebben. Zijn 

meerdere gezinsleden besmet of  komen de 
wormpjes regelmatig terug, dan moet de 
hele familie wormdodende medicijnen gaan 
slikken. 
Kan de apotheker op basis van de gekregen 
antwoorden concluderen dat het gaat om 
aarsmaden, dan geeft hij per persoon twee 
tabletten (of  eventueel een drankje) mee met 
het wormdodende middel mebendazol. De 
eerste dosis is voor dezelfde dag, de tweede 
voor twee weken later. 
Aangezien er met mebendazol niet veel erva-
ring is opgedaan bij kinderen onder de 2 jaar, 
moet de apotheker het middel niet zomaar 
meegeven voor deze kleintjes. Een verwijzing 
naar de huisarts is op zijn plaats. Daarnaast 
moet de apotheker erop wijzen dat hygiëne 
belangrijk is om te voorkomen dat men op-
nieuw wormeneitjes binnenkrijgt. Dus regel-
matig handen wassen met zeep, nagels kort 
knippen, en onder- en beddengoed regelmatig 
wassen op minstens 60 ºC. Als je deze maatre-
gelen strikt opvolgt, is de worminfectie zelfs 
zonder geneesmiddelen te bestrijden. 

Te weinig vragen

Onze proefklanten lieten zich in eerste in-
stantie helpen door de persoon achter de ba-

Apothekers
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lie, vrijwel altijd een apothekersassistente. 
Haar advies voldeed vaak niet aan de stan-
daard. Zo vroeg maar één op de vijf  medewer-
kers hoe de wormen eruit zien. De anderen 
missen dus een essentiële vraag, want het 
zou ook om lint- of  spoelwormen kunnen 
gaan. Die moet je anders aanpakken dan 
aarsmaden. Bovendien vroegen twee op de 
drie assistentes niet naar de leeftijd van de 
kinderen. 
Ook in de voorlichting zaten nogal wat ga-
ten. Slechts een minderheid (eenderde) van 
de medewerkers vertelde dat het medicijn 
zonder huisartsadvies niet geschikt is voor 
de 1-jarige. En maar een kwart gaf  monde-
ling advies over hygiëne.  
Nadat onze klant dit eerste advies had aan-
gehoord, vroeg ze of  ze nog even met de apo-
theker zelf  mocht overleggen. Het gaat hier 
immers om kleine kinderen, en ze wilde ze-
ker weten dat ze met een goed advies de deur 
uitging. 

Geen apotheker

In acht van de dertig bezochte zaken was de 
apotheker helemaal niet in de zaak aanwezig. 
Drie keer kreeg onze klant een reden te horen 
(ziekte en ‘een bespreking’). In de overige situ-
aties bleef  onduidelijk waar de apotheker was. 
In 22 zaken was wel een apotheker aanwezig, 
maar drie keer kreeg de klant hem toch niet 
te spreken: onze klant kreeg een foldertje of  
het advies om ’s middags terug te komen.  
Kreeg onze klant de apotheker wél te spre-
ken, dan veranderde hij opvallend vaak (zes 
keer) het advies dat de assistente had gege-
ven. De apotheker informeerde bijvoorbeeld 
alsnog naar de leeftijd van de kinderen, en 
zag dan af  van een dosering voor de jongste 
zoon. Viermaal veranderde de assistente zelf  
de dosering, nadat onze klant benadrukte 
dat het om kleine kinderen gaat. 
Ook na raadpleging van de apotheker kre-
gen onze proefpersonen uiteenlopende aan-
tallen pillen mee. Zoals in de tabel te zien is, 
liep onze klant soms naar buiten met twee 
tabletten, en soms met vier, zes of  acht 
stuks. Zes apothekers oordeelden dat het in 

dit geval verstandig is dat ook de ouders aan 
de medicijnen gaan; de overige vinden dat 
niet nodig. 
De adviezen die we in deze steekproef  kre-
gen, komen dus slecht overeen met de eigen 
standaard van apothekers. Soms krijgt de 
klant een medicijn mee voor een 1-jarige, 
zonder dat daarbij wordt verteld dat het ge-
bruik bij kleine kinderen niet goed is onder-
zocht. Ook zitten de apothekers niet op één 
lijn als het gaat om de vraag of  ook de ou-
ders aan de medicijnen moeten.
In ruim een kwart van de gevallen is de apo-
theker niet aanwezig, ondanks de wettelijke 
verplichting daartoe. Als de apotheker om 
werkgerelateerde redenen afwezig is, is hij 
wettelijk niet in overtreding, maar het zou 
om uitzonderingen moeten gaan. 
Toch blijkt de fysieke aanwezigheid van een 
apotheker evenmin garantie voor optimale 
zorg. Ook in veel van de bezochte apotheken 
waar wel een apotheker aanwezig was, liet 
de voorlichting over het wormmedicijn te 
wensen over. 
In onze steekproef  gebeurde het te vaak dat 
een advies waarmee de assistent de klant 
naar huis wilde sturen, wordt rechtgezet 
door de apotheker. Als klant moet je erop 
kunnen vertrouwen dat de voorlichting die je 
krijgt juist en volledig is, ook als de apothe-
ker er zelf  niet is. •

Meegegeven wormtabletten
Voor wie? Aantal apotheken

Ouders en beide kinderen (8 stuks) 1

Ouders en oudste kind (6 stuks) 5

Alleen kinderen (4 stuks) 11

Alleen oudste kind (2 stuks) 13
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