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Voorwoord 
 
 
 
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de invloed van de Diabetes Check 
op de farmaceutische patiëntenzorg in Nederlandse openbare apotheken. De studie beoogt 
inzicht te bieden in de farmaceutische patiëntenzorg die wordt verleend binnen 
Nederlandse apotheken en wat de invloed van de Diabetes Check hierop is geweest. Ook 
zal duidelijk worden wat diabetespatiënten van activiteiten op het vlak van de 
diabeteszorg gemerkt hebben en of ze zich in hun geneesmiddelengebruik in gunstige 
richting hebben laten beïnvloeden door activiteiten van de apotheek. 
 
Het onderzoek is in opdracht van de KNMP uitgevoerd. Vanuit de KNMP was Caroline 
de Roos contactpersoon. Wij willen haar bedanken voor de zeer constructieve 
samenwerking. Door de KNMP is een klankbordgroep in het leven geroepen voor de 
begeleiding van het onderzoek. Deze bestond uit de volgende personen:  J. Baljet, C. de 
Blaey, L. Blom,  M. Bouvy en  C. de Roos. Wij willen hen hartelijk bedanken voor hun 
medewerking bij het ontwikkelen van de vragenlijsten en voor de commentaren die 
geholpen hebben bij de totstandkoming van dit rapport. Ook gaat onze dank uit naar de 
SFK, in de persoon van Fabiënne Griens, voor het verzorgen van de aflevergegevens van 
geneesmiddelen. Peter Spreeuwenberg (NIVEL) bedacht het design voor de multilevel 
analyses en voerde deze tevens uit. Tenslotte willen we alle apothekers, 
apothekersassistenten en patiënten die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te 
vullen bedanken.  
 
 
NIVEL 
Utrecht, juni 2005 
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Managementsamenvatting 
 
 
 
Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van het onderzoek dat het NIVEL 
uitvoerde naar de effecten van de Diabetes Check op de kwaliteit van de farmaceutische 
patiëntenzorg in Nederlandse openbare apotheken. 
 
Het onderzoek 
In 1998 tekenden verschillende veldpartijen in de gezondheidszorg, waaronder de 
KNMP, de Meerjarenafspraken Curatieve en Somatische Zorg met de Minister van VWS. 
In het kader van deze afspraken heeft de KNMP in de afgelopen jaren verschillende 
activiteiten ontplooid om de farmaceutische patiëntenzorg binnen Nederlandse openbare 
apotheken te verbeteren. Het NIVEL evalueerde de implementatie van activiteiten op het 
gebied van het gebruik van geneesmiddelen door patiënten. Het onderzoek richtte zich op 
de Diabetes Check en onderzocht de farmaceutische zorg aan diabetespatiënten vanuit het 
perspectief van apothekers, apothekersassistenten en patiënten.  
 
Farmaceutische patiëntenzorg in Nederlandse openbare apotheken 
De Nederlandse openbare apotheken beschikken in het algemeen over de faciliteiten die 
nodig zijn voor patiëntgerichte farmaceutische zorg. Zo is het bijvoorbeeld in vrijwel alle 
apotheken mogelijk om een privé-gesprek te voeren met patiënten. Veel patiënten weten 
echter niet dat de betreffende faciliteiten aanwezig zijn in hun apotheek.  
 
Apotheken informeren patiënten bij de uitgifte van geneesmiddelen vooral over de 
gebruiksinstructies en gebruikswaarschuwingen van geneesmiddelen. Zij gaan minder in 
op de vraag waarom de patiënt een geneesmiddel moet gebruiken, hoe effectief het 
middel is en wat de bijwerkingen kunnen zijn. Apotheken beginnen niet vaak op eigen 
initiatief een gesprek met de patiënten om na te gaan of ze behoefte hebben aan meer 
informatie of om te bekijken hoe de patiënten het gebruik van geneesmiddelen ervaren. 
Patiënten zijn tevreden over de zorg die de apotheek levert en over de benadering van de 
apotheek. Zij vinden echter ook dat de informatieverstrekking over en de bespreking van 
de voortgang van de behandeling beter kan.  
 
Diabetes Check is succesvol geïmplementeerd 
Het doel van de Diabetes Check was om de farmaceutische zorgverlening aan mensen 
met diabetes te verbeteren en om de samenwerking tussen zorgverleners te bevorderen. 
Het project bestond uit nascholing van apothekers en apothekersassistenten, de 
implementatie van protocollen, het uitvoeren van samenwerkingsactiviteiten en de 
organisatie van patiëntgerichte activiteiten. Het huidig onderzoek laat zien dat de 
implementatie van de Diabetes Check voorspoedig en succesvol is verlopen. De meeste 
van de deelnemende apotheken hebben meer protocollen en patiëntgerichte activiteiten 
ingevoerd dan beoogd was. Ook zijn apothekers en apothekersassistenten tevreden over 
de gang van zaken rondom de Diabetes Check en de manier waarop zij dat in hun 
apotheek hebben ingevoerd. 
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De Diabetes Check verbetert de zorg aan mensen met diabetes 
Een belangrijke vraag is of de Diabetes Check de farmaceutische patiëntenzorg in Neder-
landse apotheken heeft veranderd. Apotheken die deelnamen aan Diabetes Check geven 
naar eigen zeggen vaker informatie bij de uitgifte van diabetesgeneesmiddelen dan 
apotheken die geen enkele extra activiteit op het gebied van diabetes ontplooiden. Ook 
organiseren de deelnemers meer patiëntgerichte activiteiten voor mensen met diabetes, 
vragen zij vaker naar de behoefte aan uitleg over enkele hulpmiddelen en werken ze meer 
samen met andere hulpverleners dan niet-deelnemende apotheken. Patiënten van 
deelnemende apotheken geven aan dat zij van hun apotheek vaker schriftelijke informatie 
kregen over diabetes. Dit geldt niet voor mondelinge informatie bij de uitgifte van 
diabetesgeneesmiddelen.  
 
Aanbevelingen 
• Openbare apothekers kunnen de informatieverstrekking aan patiënten rondom het 

gebruik van geneesmiddelen nog verder verbeteren. Apotheken kunnen vooral meer 
aandacht besteden aan de redenen waarom het gebruik van geneesmiddelen belangrijk 
is en aan de vraag wat patiënten kunnen verwachten van het gebruik van een bepaald 
geneesmiddel.  

 
• Apotheken kunnen meer aandacht besteden aan monitoring van het gebruik van 

geneesmiddelen via informatie van de patiënt zelf. Zij zouden hiertoe vaker uit eigen 
initiatief kunnen vragen naar de ervaringen van de patiënt met het gebruikte 
geneesmiddel. Wat voor effecten heeft het geneesmiddel bij de patiënt en heeft de 
patiënt problemen om het geneesmiddel volgens de voorschriften te gebruiken? Door 
deze aspecten actief met patiënten te bespreken kan de apotheek verder bijdragen aan 
het bevorderen van de therapietrouw van patiënten.  

 
• Apotheken kunnen de samenwerking met de huisarts en de (diabetes)verpleegkundige 

versterken. De huisarts en de verpleegkundige zijn belangrijke andere informatie-
verstrekkers op het gebied van diabetes. Onderlinge afspraken moeten voorkomen dat 
patiënten tegenstrijdige informatie ontvangen of dat ze bepaalde informatie niet 
ontvangen. 
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1 Inleiding 
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
In 1998 tekenden verschillende veldpartijen in de gezondheidszorg de Meerjaren-
afspraken (MJA) Curatieve en Somatische Zorg met de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). Eén van deze partijen was de Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP). In 1999 tekenden de Minister van 
VWS en de KNMP een Akkoord op Hoofdlijnen waarin de MJA voor de apotheken 
verder waren uitgewerkt. De KNMP stelde zich hiermee ten doel activiteiten te ont-
plooien om de kwaliteit en doelmatigheid van de farmaceutische zorg te bevorderen. Het 
Ministerie van VWS stelde hiervoor financiële middelen beschikbaar. Dit alles 
resulteerde in een Plan van Aanpak MJA Farmacie, wat in september 2000 door de 
Minister werd goedgekeurd. Vanaf dat moment zijn door het hele land projecten ter 
verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg van start gegaan en deze projecten 
werden in 2004 afgerond (KNMP, 2004).  
 
In juni 2005 zal de KNMP aan het Ministerie van VWS een eindevaluatie indienen van 
de MJA Farmacie 2000-2004. In deze evaluatie dienen de verschillende activiteiten zoals 
ze door de KNMP zijn ontplooid te worden geëvalueerd door onafhankelijke 
onderzoekers. De projecten, die in het kader van de MJA Farmacie zijn ingevoerd, 
kunnen in drie groepen worden ingedeeld (KNMP, 2004): 
• bevorderen gepast voorschrijven van geneesmiddelen; 
• bevorderen gepast gebruik van geneesmiddelen; 
• waarborging en bevordering van de kwaliteit van farmaceutische zorg. 
Het NIVEL is door de KNMP gevraagd de evaluatie van de implementatie van de activi-
teiten op het gebied van het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen uit te 
voeren. De KNMP heeft in dit kader op zowel regionaal als landelijk niveau een aantal 
projecten opgezet, zoals projecten voor de implementatie van farmaceutische zorg, de 
Diabetes Check, foliumzuurvoorlichting en therapietrouw bij reuma. Onderhavig 
onderzoeksrapport richt zich op de implementatie van het project op het gebied van de 
diabeteszorg, de Diabetes Check, aangezien dit het grootste project is dat bovendien 
landelijk is geïmplementeerd. Gekeken wordt of de Diabetes Check de farmaceutische 
patiëntenzorg in het algemeen en de diabeteszorg in het bijzonder heeft bevorderd. 
 
 

1.2 Farmaceutische patiëntenzorg en therapietrouw 
 
Farmaceutische patiëntenzorg is door de KNMP gedefinieerd als de zorg van de apotheek 
voor de individuele patiënt op het gebied van de farmacotherapie die gericht is op de ver-
betering van de kwaliteit van leven van deze patiënt (Dirven, 2004). De apotheker wordt 
gezien als zorgverlener die medeverantwoordelijk is voor het resultaat van de 
behandeling met geneesmiddelen. Aangezien de kwaliteit en doelmatigheid van de 
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farmaceutische zorg onder meer worden bepaald door de patiënt, dient de zorgvraag van 
de patiënt hierbij het uitgangspunt te zijn. 
 
Eén belangrijk aspect waarop de farmaceutische patiëntenzorg zich zou moeten richten is 
het bevorderen van de therapietrouw. Ook hier staat de patiënt centraal, want het is 
immers de patiënt zelf die uiteindelijk beslist of hij/zij de geneesmiddelen volgens voor-
schriften gebruikt. Bekend is dat de therapietrouw bij chronisch zieke patiënten meestal 
niet hoog is (Beijer en de Blaey, 2004; Van den Brink-Muinen en van Dulmen, 2004). Uit 
een rapport van WHO kwam naar voren dat na één jaar 50% van de patiënten met 
chronische aandoeningen gestopt is met het gebruik van de voorgeschreven genees-
middelen (WHO, 2003). Herings e.a. (2002) lieten zien dat in Nederland tussen 50 en 
70% van de chronisch zieke patiënten de behandeling met geneesmiddelen voortijdig 
afbreekt. Paes e.a. (1998) voerden een onderzoek uit onder Nederlandse patiënten met 
diabetes mellitus type 2. Bij deze groep varieerde de therapietrouw ten aanzien van de 
doseringsfrequentie van 66 tot 99% en de therapietrouw ten aanzien van de voor-
geschreven dosis van 38 tot 79%. 
 
Een goede uitleg over het gebruik, alsmede begeleiding bij het gebruik van genees-
middelen kan bevorderen dat patiënten hun geneesmiddelen volgens voorschrift 
gebruiken (Porsius, 2004; Van Rijen en Ottes, 2004; Van den Brink-Muinen en van 
Dulmen, 2004; Kaptein, 2004). De apotheek lijkt hiervoor één van de aangewezen 
plekken. Mensen met chronische aandoeningen moeten regelmatig naar de apotheek voor 
geneesmiddelen en de meeste mensen (94%) gaan hiervoor altijd naar dezelfde apotheek 
(Van der Schee e.a., 2004). Met name de eerste en tweede uitgifte van geneesmiddelen 
lijken momenten te zijn om de patiënt te informeren (Porsius, 2004). Een aantal 
onderzoeken heeft laten zien dat de therapietrouw verbeterde als de apotheker de patiënt 
informeerde over de nadelige effecten van therapieontrouw en de patiënt begeleidde bij 
zijn/haar geneesmiddelengebruik (Van den Brink-Muinen en van Dulmen, 2004; Bouvy 
e.a., 2003). 
 
Het is van belang dat patiënten niet alleen de juiste informatie ontvangen maar ook dat de 
informatie op een dusdanige manier wordt gebracht dat de patiënt het kan verwerken 
(Sluijs e.a., 1995). Patiëntenvoorlichting is enkel effectief wanneer de patiënt de 
verworven kennis en inzichten toepast in de eigen situatie en dus zijn/haar 
geneesmiddelengebruik aanpast. Dit betekent dat de apotheek rekening moet houden met 
de wensen en behoeften van de patiënt en dat de patiënt actief betrokken moet worden bij 
de behandeling (Bakx en van Burg, 1998; WHO, 2003; De Roos, 1998; Kerssens e.a., 
1997; Pronk, 2002; Sluijs e.a., 1995). Om dit te bereiken zijn een goede bejegening van 
en een goede communicatie met de patiënt onontbeerlijk (Sluijs e.a., 1995). In het 
algemeen zijn patiënten tevreden over hoe ze benaderd worden door medewerkers van de 
apotheek (Kerssens e.a., 1997; Sluijs e.a., 1995; Stussgen en Straten, 2000). Het oordeel 
over de informatievoorziening is echter minder positief. Patiënten gaven aan dat ze te 
weinig worden gestimuleerd tot het stellen van vragen en dat de apotheek naar hun 
mening te weinig en vaak onbegrijpelijke informatie geeft (Kerssens e.a., 1997; Pronk, 
2002; Sluijs e.a., 1995; Stussgen en Straten, 2000). Dit geeft voldoende reden om 
projecten op te starten die zich richten op het verbeteren van de patiëntgerichte 
farmaceutische zorg. 
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1.3 De Diabetes Check 
 
Diabetes mellitus is een ernstige chronische aandoening, die gepaard gaat met een ver-
minderde kwaliteit van leven en die ook de levensduur aanzienlijk kan verkorten. 
Volgens cijfers uit 2003 van het Centraal Bureau voor Statistiek heeft 3% van de 
Nederlandse bevolking diabetes mellitus type 1 of type 2 (www.cbs.nl). Hiervan 
uitgaande zouden op het ogenblik naar schatting ruim 450.000 mensen in Nederland 
diabetes hebben. 
 
De meeste mensen met diabetes moeten hun levensstijl aanpassen en langdurig genees-
middelen gebruiken om tot een goede suikerstofwisseling te komen. Het is hierbij van 
belang dat ze gedegen voorlichting krijgen over hun aandoening, hun geneesmiddelen en 
de grote rol die ze zelf kunnen spelen in een optimale zelfzorg. Aangezien mensen met 
diabetes eenmaal per drie maanden naar de apotheek moeten voor hun geneesmiddelen, 
biedt ook hier de apotheek mogelijkheden om voorlichtende en regulerende activiteiten 
rondom de farmacotherapie te ontplooien. De KNMP heeft om die reden het project de 
Diabetes Check ontwikkeld. 
 
De Diabetes Check liep van september 1999 tot en met december 2003 en in deze periode 
namen 666 (39,3% van de 1695 Nederlandse openbare apotheken) apotheken deel. Het 
doel van het project was om de farmaceutische zorgverlening aan mensen met diabetes te 
verbeteren en tegelijkertijd de regionale samenwerking tussen zorgverleners te bevor-
deren. Het project was gericht op een actievere houding van de apotheek naar patiënten 
en het geven van meer voorlichting over diabetes en het gebruik van geneesmiddelen 
(KNMP, 2004). De samenwerking met andere zorgverleners was er voornamelijk op 
gericht om de informatiestrekking over diabetes door de verschillende zorgverleners op 
elkaar af te stemmen. Meer specifiek konden de apotheken binnen het project aan de 
volgende activiteiten deelnemen (KNMP, 2004):  
• nascholing van apothekers en apothekersassistenten; 
• implementatie van zeven FPZ-protocollen (Farmaceutische PatiëntenZorg) waarbij het 

uitgangspunt het leveren van continue zorg aan diabetespatiënten is. In de protocollen 
is de farmaceutische zorg voor een individuele patiënt met diabetes vertaald naar de 
dagelijkse praktijk van de apotheek (protocol); 

• samenwerking met andere zorgverleners (samenwerkingsactiviteit); 
• organiseren van vier patiëntgerichte activiteiten die als doel hadden patiënten meer 

kennis te laten opdoen over diabetes (patiëntgerichte activiteit).  
 
In eerste instantie was het de bedoeling dat deelnemende apotheken aan de Diabetes 
Check alle bovengenoemde activiteiten zouden implementeren. Dit bleek echter al snel te 
ambitieus (Dirven, 2004). De doelstelling is daarom bijgesteld tot het implementeren van 
minimaal één protocol (bij voorkeur het protocol ‘eerste en tweede uitgifte van orale 
bloedglucoseverlagende middelen’), het uitvoeren van minimaal één samen-
werkingsactiviteit en het organiseren van minimaal één patiëntgerichte activiteit. 
Apotheken die deelnamen aan de Diabetes Check werden bij hun activiteiten begeleid 
door Zorgplan. Deze organisatie heeft het project reeds zelf geëvalueerd (Dirven, 2004). 
Uit deze evaluatie bleek dat 41% van de apotheken aan de doelstelling van het project had 
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voldaan in die zin dat ze tijdens het jaar van deelname minimaal één protocol hadden 
geïmplementeerd, minimaal één samenwerkingsactiviteit hadden uitgevoerd en minimaal 
één patiëntgerichte activiteit hadden georganiseerd. Vrijwel alle apotheken hadden zoals 
geadviseerd het protocol ‘eerste en tweede uitgifte orale bloedglucoseverlagende mid-
delen’ in de apotheek ingevoerd. De activiteiten rondom de samenwerking met andere 
zorgverleners concentreerden zich vooral op de huisarts en de diabetesverpleegkundige. 
Bij de patiëntgerichte activiteiten kozen apothekers voornamelijk voor het organiseren 
van een informatieavond en een metercontroledag. Vergelijkbare resultaten werden 
gevonden in het onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers 
(WINAp) naar de waargenomen effecten van de Diabetes Check (Beijer en de Blaey, 
2004). Zowel apothekers als apothekersassistenten van deelnemende apotheken 
rapporteerden een sterke toename van farmaceutische zorg aan diabetespatiënten in 
vergelijking tot de situatie vóór het project.  
 
 

1.4 Huidig onderzoek 
 
Het NIVEL is door de KNMP gevraagd een onafhankelijke evaluatie te verzorgen van 
projecten op het gebied van de farmaceutische patiëntenzorg. Het grootste, landelijke 
project wat tijdens de MJA Farmacie is ingevoerd is de Diabetes Check. Daarom hebben 
we ervoor gekozen ons te concentreren op de effecten van de Diabetes Check op de 
farmaceutische patiëntenzorg in het algemeen en op de diabeteszorg in het bijzonder.  
 
In tegenstelling tot de eerdere evaluaties van de Diabetes Check vergelijkt het huidige 
onderzoek apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check met apotheken die 
niet hebben deelgenomen aan het project wat betreft de geleverde patiëntenzorg. Naast de 
mening van de apothekers en apothekersassistenten werd de farmaceutische patiëntenzorg 
bovendien bekeken vanuit het perspectief van de patiënten van deze apotheken. Daarnaast 
bekeken we de aflevergegevens van diabetesgeneesmiddelen geleverd door de Stichting 
Farmaceutische Kengetallen (SFK). 
 
De onderzoeksvragen van het huidig onderzoek kunnen als volgt worden samengevat: 
 

1  ‘In hoeverre is de Diabetes Check succesvol geïmplementeerd in Nederlandse 
openbare apotheken?’ 

 
2  ‘In hoeverre heeft de Diabetes Check de farmaceutische patiëntenzorg in 

Nederlandse openbare apotheken veranderd?’ 
 
3  ‘In hoeverre heeft de Diabetes Check de tevredenheid van diabetespatiënten over 

hun apotheek en het geneesmiddelengebruik van diabetespatiënten beïnvloedt?’ 
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De uiteindelijke resultaten zullen inzicht bieden in de farmaceutische patiëntenzorg die 
wordt verleend binnen Nederlandse apotheken en wat de invloed van de Diabetes Check 
hierop is geweest. Ook zal duidelijk worden wat diabetespatiënten van activiteiten op het 
vlak van de diabeteszorg gemerkt hebben en of ze zich in hun geneesmiddelengebruik in 
gunstige richting hebben laten beïnvloeden door activiteiten van de apotheek. 
 
 

1.5 Opbouw van het rapport 
 
In het volgende hoofdstuk zal de methode van het huidige onderzoek worden uiteengezet. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten met betrekking tot de apothekers en de apothekers-
assistenten en hoofdstuk 4 de resultaten van de patiënten. In hoofdstuk 5 worden de 
aflevergegevens van geneesmiddelen zoals ontvangen van de SFK besproken. Het rapport 
sluit af met een algemene conclusie en discussie. 
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2 Methode 
 
 
 

2.1 Wijze van dataverzameling 
 
In dit onderzoek werden op verschillende manieren gegevens verzameld. Ten eerste 
stuurden we twee vragenlijsten op naar 550 apotheken: één voor een apotheker en één 
voor een apothekersassistent. Aan het einde van de vragenlijst gaven de apothekers aan of 
ze bereid waren mee te werken aan het vervolg van het onderzoek door vragenlijsten te 
sturen naar een selectie van 34 patiënten. Ook lieten de apothekers weten of ze de SFK 
wilden machtigen om gegevens over afgeleverde geneesmiddelen op het gebied van 
diabetes te extraheren. Voor de extra inspanning ontvingen apothekers, indien gewenst, 
een terugkoppeling van de gegevens van hun apotheek in vergelijking tot het gemiddelde 
van de steekproef. De apothekers die vragenlijsten doorstuurden naar patiënten kregen 
bovendien een attentie in de vorm van een tegoedbon van 20 euro of een gelijkwaardig 
bedrag werd gestort op giro 555 ten behoeve van de slachtoffers van de tsunami in Azië 
op 26 december 2004.  
 
De verzamelde gegevens behorende bij dezelfde apotheek werden met behulp van een 
uniek nummer aan elkaar gekoppeld. Dit nummer stond genoteerd op zowel de vragenlijst 
voor de apotheker, de vragenlijst voor de apothekersassistent als de vragenlijst voor de 
patiënt. Op deze manier kon tevens worden bijgehouden welke apotheken de vragen-
lijsten voor de apotheker en voor de apothekersassistent hadden teruggestuurd. Na drie 
weken werden de apotheken die één of beide vragenlijsten niet hadden geretourneerd 
telefonisch benaderd en gevraagd alsnog deel te nemen aan het onderzoek.  
 
 

2.2 Steekproef 
 

2.2.1 Apotheken  
De KNMP heeft het adressenbestand van haar leden beschikbaar gesteld voor de eind-
evaluatie van de MJA Farmacie. Het NIVEL ontving de adressen van een aselecte 
landelijke steekproef van 550 apotheken aan wie de twee vragenlijsten werden op-
gestuurd: één voor een apotheker en één voor een apothekersassistent. De vragenlijst voor 
de apotheker moest bij voorkeur ingevuld worden door een gevestigde apotheker en de 
vragenlijst voor de assistent moest bij voorkeur ingevuld worden door een assistent die 
nauw betrokken was (geweest) bij de farmaceutische patiëntenzorg. 
 
Van de totale steekproef van 550 apotheken bleken 14 apotheken buiten de onderzoeks-
groep te vallen. Elf daarvan gaven aan een bereidingsapotheek, dienstapotheek, post-
orderapotheek, radiofarmaca apotheek of een landelijk ondersteunend punt voor 
apotheken te zijn. De vragenlijsten waren voor hen niet van toepassing, aangezien zij 
geen patiëntencontact hadden. Eén apotheek was pas geopend en van twee apotheken 
bleek het adres onjuist. Dit gaf een netto steekproef van 536 apotheken. 
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Om de respons te verhogen, werden apotheken die niet binnen drie weken beide vragen-
lijsten hadden geretourneerd telefonisch benaderd met de vraag of ze alsnog de vragen-
lijsten wilden invullen. Van 392 telefonisch benaderde apotheken hadden 12 (3,1%) 
apotheken de vragenlijsten ondertussen opgestuurd, 195 (49,7%) apotheken wilden de 
vragenlijsten alsnog invullen1 en 185 (47,2%) apotheken waren niet bereid deel te nemen 
aan het onderzoek. De meest genoemde redenen om niet deel te nemen waren dat de 
vragenlijsten te lang waren of dat het teveel tijd kostte om ze in te vullen. Aan 109 van 
deze 185 apotheken2 vroegen we vervolgens of ze in de afgelopen vijf jaar hadden 
deelgenomen aan de Diabetes Check of aan andere projecten of activiteiten op het gebied 
van de diabeteszorg. Tien apotheken waren niet bereid antwoord te geven op deze vragen. 
 
Uiteindelijk stuurden 191 (35,6%) apothekers een ingevulde vragenlijst terug, waarvan 
100 (52,4%) apothekers hadden deelgenomen aan de Diabetes Check. Van de 
apothekersassistenten stuurden 178 (33,2%) assistenten de vragenlijst ingevuld terug, 
waarvan 88 (49,4%) assistenten hadden deelgenomen aan de Diabetes Check. 163 
apotheken retourneerden zowel de vragenlijst voor de apotheker als die voor de assistent.  
 

2.2.2 Patiënten 
De apothekers die toestemden om vragenlijsten naar patiënten door te sturen, ontvingen 
richtlijnen waarmee ze deze patiënten konden selecteren. De apotheker werd als eerste 
gevraagd alle patiënten uit het apothekersbestand te selecteren die orale bloedglucose 
verlagende middelen en/of insuline gebruikten en die tussen de 15 en 75 jaar oud waren. 
De apotheker kreeg de instructie deze patiënten op alfabetische volgorde te zetten op 
basis van hun achternaam. Vervolgens moest de apotheker voor vier leeftijdscategorieën 
een specifiek aantal mannelijke en vrouwelijke patiënten selecteren (zie Tabel 2.1) door 
die mannen en vrouwen te kiezen die boven aan de lijst stonden. We vroegen of de 
apotheker erop wilden letten dat hij/zij geen twee personen van dezelfde familie selec-
teerde en of de geselecteerde personen de Nederlandse taal beheersten. Indien er in een 
bepaalde groep (bijvoorbeeld mannen tussen de 45-60 jaar) minder patiënten op de lijst 
stonden dan gewenst, dan verzochten we de apotheker naar al deze patiënten een vragen-
lijst te sturen.  
 
 

                                                      
1 Van de 195 gebelde apotheken waren 186 apothekers en 194 apothekersassistenten bereid de vragenlijst in 

te vullen. Uiteindelijk hebben 51 (27,4%) apothekers en 55 (28,4%) apothekersassistenten een ingevulde 
vragenlijst geretourneerd.  

2 Na overleg met de begeleidingscommissie werd besloten om apotheken die afzagen van deelname te 
vragen of zij aan de Diabetes Check hadden deelgenomen dan wel andere projecten en/of activiteiten op 
het gebied van de diabeteszorg hadden uitgevoerd. Aangezien dit besluit was gemaakt na de start van de 
telefonische reminders, werd deze vraag niet aan alle 185 apotheken gesteld. 
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Tabel 2.1: Gewenst aantal mannelijke en vrouwelijke patiënten per leeftijdscategorie per 
apotheek 

 
  Geslacht  
Leeftijdscategorie man vrouw totaal

15-29 jaar 3 3 6
30-44 jaar 4 4 8
45-60 jaar 4 4 8
61-75 jaar 6 6 12
  
Totaal 17 17 34
 
 
Het opvolgen van de richtlijnen resulteerde in de selectie van maximaal 34 diabetes-
patiënten per apotheek. De apothekers ontvingen naast de richtlijnen 34 enveloppen met 
daarin een vragenlijst en een begeleidende brief voor de patiënt en een retourenvelop 
gericht aan het NIVEL. De apotheker werd gevraagd het adres van een geselecteerde 
patiënt op de envelop te noteren en de envelop te versturen. Belangrijk om op te merken 
is dat het NIVEL door deze procedure niet beschikte over de persoons- en adresgegevens 
van de patiënten. Hierdoor kon de privacy van de patiënten gewaarborgd worden maar 
konden de patiënten niet voor een tweede maal benaderd worden om te vragen of ze 
wilden deelnemen aan het onderzoek. 
 
72 apothekers selecteerden uiteindelijk diabetespatiënten voor het onderzoek (zie Figuur 
2.1), waarvan 38 (52,8%) apothekers hadden deelgenomen aan de Diabetes Check. Op 
één apotheek na, die zelf variatie in de patiëntengroep had aangebracht, voerden alle 
apotheken de selectie van patiënten uit aan de hand van de meegestuurde instructies. Het 
aantal vragenlijsten wat per apotheek verstuurd werd, varieerde tussen de 22 en 34, met 
een gemiddelde van 32 vragenlijsten per apotheek. Het gewenste aantal van 34 patiënten 
per apotheek werd door het merendeel niet gehaald, met als voornaamste reden dat er in 
de leeftijdscategorie 15 – 29 jaar niet het gevraagde aantal diabetespatiënten (zes) aan-
wezig was. 24 (33,3%) apotheken lukte het wel om 34 patiënten te selecteren. In totaal 
zijn er voor het onderzoek 2.269 patiënten benaderd door de apotheken. 
 
1041 (45,9%) patiënten stuurden een ingevulde vragenlijst terug (zie Figuur 2.1). De 
respons per apotheek varieerde van 8 tot en met 21 vragenlijsten, met een gemiddelde van 
15 geretourneerde vragenlijsten per apotheek. De response rate was bovendien vrijwel 
gelijk voor patiënten van apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de Diabetes 
Check. Van de 1206 patiënten die werden benaderd door apotheken die hebben deel-
genomen aan de Diabetes Check vulden 548 (45,4%) patiënten de vragenlijst in. De 
vragenlijst werd ingevuld door 493 van de 1063 (46,4%) patiënten benaderd door apothe-
ken die niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check. 
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Figuur 2.1: Stroomdiagram 
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2.3 Vragenlijsten 
 

2.3.1 Vragenlijst voor de apotheker (zie bijlage I) 
De apothekersvragenlijst bestond uit 74 vragen en was opgebouwd uit meerdere modules. 
De eerste module was een algemene module met daarin vragen over de achtergrond-
gegevens van de apotheker en de organisatie van de apotheek en vragen over de 
samenwerking met huisartsen en andere organisaties. Vervolgens werden er vragen 
gesteld over de farmaceutische patiëntenzorg in het algemeen. Er werd bekeken welke 
faciliteiten er binnen de apotheek aanwezig waren, aan welke projecten op het gebied van 
de farmaceutische patiëntenzorg de apotheek had deelgenomen, welke activiteiten plaats-
vonden bij de uitgifte van geneesmiddelen, in hoeverre de apotheek deed aan genees-
middelenbewaking en hoe patiënten in het algemeen werden benaderd binnen de apo-
theek. De derde module ging over de diabeteszorg binnen de apotheek. Deze module 
bevatte vragen over de faciliteiten die specifiek werden aangeboden aan mensen met 
diabetes, over eventueel uitgevoerde searches op het gebied van diabetes, over de samen-
werking met andere hulpverleners op het gebied van diabetes en over deelname aan 
projecten gericht op de diabeteszorg. Alleen de apothekers die hadden deelgenomen aan 
de Diabetes Check beantwoordden in deze module vragen over de organisatie van het 
project, welke activiteiten in het kader van het project waren ingevoerd binnen de 
apotheek en hun ervaringen met het project. De vragen in de vragenlijst waren gedeel-
telijk gebaseerd op vragen die waren gebruikt binnen het project ‘Voorschrijven van 
nieuwe geneesmiddelen’ van de Universiteit Utrecht en gedeeltelijk op de vragen die 
waren gehanteerd in het onderzoek van Beijer en de Blaey (2004) naar de Diabetes 
Check. 
 
Om hun ervaringen met de Diabetes Check te bepalen kregen de apothekers 22 stellingen 
voorgelegd (zie Bijlage I: vraag 71 tot en met 73). Met behulp van een vijf-puntsschaal 
gaven ze aan in hoeverre ze het met iedere stelling eens waren. De stellingen waren ver-
deeld over drie subschalen:  
a) opbouw project (8 items, α = ,70). Deze schaal bevatte items over de verschillende 

projectonderdelen van de Diabetes Check en over de begeleiding vanuit Zorgplan; 
b) randvoorwaarden (10 items, α = ,61). Deze schaal bepaalde of aan randvoorwaarden 

zoals voldoende personeel, geld en samenwerking was voldaan; 
c) resultaten (4 items, α = ,79). Op deze schaal konden de apothekers aangeven of de 

invoering van de Diabetes Check naar hun mening de farmaceutische patiëntenzorg 
had veranderd.  

We berekenden de gemiddelden voor de drie subschalen. Ook werd een algemeen oordeel 
berekend door de scores op alle 22 items (α = ,80) te middelen. De gemiddelden op alle 
schalen konden variëren van 1 tot en met 5. 
 

2.3.2 Vragenlijst voor de apothekersassistent (zie bijlage II) 
De vragenlijst voor de apothekersassistent bestond uit 38 vragen en bevatte een selectie 
van de vragen die aan de apotheker waren gesteld. In de algemene module werd gevraagd 
naar de achtergrondgegevens van de apothekersassistent. De tweede module over de 
farmaceutische patiëntenzorg ging over de faciliteiten die binnen de apotheek aanwezig 
waren, over deelname aan projecten op het gebied van de farmaceutische patiëntenzorg, 
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over activiteiten bij de uitgifte van geneesmiddelen, over geneesmiddelenbewaking en 
over de bejegening van patiënten in het algemeen. Vervolgens werden er vragen gesteld 
over de diabeteszorg binnen de apotheek. Er werd bekeken welke faciliteiten specifiek 
werden aangeboden aan mensen met diabetes en aan welke projecten gericht op de 
diabeteszorg de apotheek had deelgenomen. De vragen over de Diabetes Check werden 
alleen ingevuld door de apothekersassistenten van apotheken die hadden deelgenomen 
aan dit project. Dit waren vragen over welke activiteiten in het kader van de Diabetes 
Check waren ingevoerd en over de ervaringen van de apothekersassistenten met de 
Diabetes Check.  
 
De apothekersassistenten kregen dezelfde 22 stellingen voorgelegd als de apothekers. Op 
deze manier konden ze hun ervaringen met de Diabetes Check weergeven (zie Bijlage II: 
vraag 35 tot en met 37). Met behulp van een vijf-puntsschaal gaven ze aan in hoeverre ze 
het met iedere stelling eens waren. Vervolgens berekenden we de gemiddelden op twee 
subschalen: 
a) opbouw project (8 items, α = ,83). Deze schaal bevatte items over de verschillende 

projectonderdelen van de Diabetes Check en over de begeleiding vanuit Zorgplan; 
b) resultaten (4 items, α = ,69). Op deze schaal konden de assistenten aangeven of de 

invoering van de Diabetes Check naar hun mening de farmaceutische patiëntenzorg 
had veranderd.  

Ook berekenden we een algemeen oordeel door de scores op alle 22 items (α = ,86) te 
middelen. De gemiddelden op alle schalen konden variëren van 1 tot en met 5. Bij de 
assistenten werd geen gemiddelde berekend voor de subschaal ‘randvoorwaarden’ 
aangezien deze schaal bij de assistenten niet betrouwbaar gemeten kon worden (10 items, 
α = ,25).  
 

2.3.3 Vragenlijst voor de patiënt (zie bijlage III)  
De patiëntenvragenlijst bestond uit 38 vragen verspreid over verschillende modules. Ten 
eerste werd naar enkele algemene gegevens gevraagd. De tweede module ging over 
diabetes. Hierin werd bekeken hoe lang de patiënt diabetes had en hoe ernstig de aan-
doening was. Ook werden er vragen gesteld over hoe de patiënt omging met zijn/haar 
diabetes gebaseerd op de vragenlijst van Van de Ven en Snoek (1999) naar gebruikte 
zelfzorg. Middels de subschaal ‘zelfcontrole’ van de Illness Perception Questionnaire 
(IPQ; Weinman e.a., 1996) gaf de patiënt aan hoe hij/zij aankijkt tegen de mogelijkheden 
tot genezing van diabetes en de controle die hij/zij zelf heeft over diabetes. De houding 
van de patiënt ten opzichte van zijn/haar geneesmiddelen werd achterhaald met behulp 
van de Beliefs about Medicines Questionnaire-Specific (BMQ-Specific; Horne e.a., 
1999). De BMQ-Specific bestaat uit twee onderdelen: de noodzakelijkheid van het 
gebruiken van medicijnen (5 items, α = ,82) en de risico’s van het gebruiken van 
medicijnen (5 items, α = ,74). De somscores op beide schalen werden gebruikt als 
uitkomstmaten en deze konden variëren van 5 tot en met 25. Door het afnemen van de 
Medication Adherence Report Scale (5-item versie; MARS-5; Horne e.a., submitted) kon 
een schatting worden gegeven van de therapietrouw van de patiënt. Ook hier werd een 
somscore berekend (variërend van 5 tot en met 25) door de 5 items op te tellen (α = ,71).  
 

20 Eindevaluatie Meer Jaren Afspraken Farmacie 2000-2004, NIVEL 2005 



De laatste module ging over de ervaringen van de patiënt met zijn/haar apotheek. Na 
enkele algemene gegevens werd gevraagd naar de faciliteiten van de apotheek. Met 
betrekking tot de diabeteszorg vroegen we naar de activiteiten van de apotheek rondom 
de uitgifte van geneesmiddelen. Om de mening van de patiënten over de farmaceutische 
patiëntenzorg te kunnen vergelijken met de mening van de apothekers en apothekers-
assistenten waren deze vragen gebaseerd op de vragenlijsten voor de apotheker en de 
apothekersassistent. De patiënten konden vervolgens aangeven hoe tevreden ze waren 
over verschillende aspecten van de zorgverlening binnen hun apotheek door te reageren 
op 29 stellingen (zie Bijlage III: vraag 35 tot en met 37). Ze gaven met behulp van een 
vier-puntsschaal aan of ze vonden dat activiteiten voldoende of goed uitgevoerd werden 
of dat er verbetering mogelijk was. Vervolgens werden gemiddelden berekend voor de 
volgende schalen:  
a) informatieverstrekking (12 items, α = ,97). De items van deze schaal gingen over de 

mate van informatieverstrekking over diabetes in het algemeen en over diabetes-
geneesmiddelen in het bijzonder; 

b) bespreken voortgang behandeling (8 items, α = ,96). Deze schaal bekeek of patiënten 
vonden dat de apotheek in voldoende mate hun ervaringen met geneesmiddelen 
besprak; 

c) bejegening (9 items, α = ,94). Op deze schaal gaven patiënten aan of ze tevreden 
waren over de manier waarop ze benaderd werden binnen de apotheek.  

Naast deze schalen bepaalden we ook het algemene oordeel van de patiënt over de apo-
theek door het gemiddelde te berekenen van alle 29 items (α = ,98). De gemiddelden op 
alle schalen konden variëren van 1 tot en met 4.  
 
 

2.4 SFK-gegevens 
 
Eenenzeventig apotheken machtigden de SFK voor het extraheren van aflevergegevens 
van diabetesgeneesmiddelen (zie Figuur 2.1). De SFK bekeek allereerst of een apotheek 
in de periode 2000 tot en met 2004 was veranderd van softwareprogramma en of van een 
apotheek gegevens ontbraken uit de periode 2000 tot en met 2004. Indien er een 
softwarewisseling had plaatsgevonden in 2000 of 2004 en/of indien er gegevens 
ontbraken uit 2000 of 2004 werden van de betreffende apotheek geen aflevergegevens 
opgevraagd.  
 
De SFK extraheerde uiteindelijk van 55 apotheken gegevens op apotheekniveau over de 
verstrekking van orale bloedglucose verlagende middelen (A10B) en insulines (A10A) in 
de jaren 2000 en 2004. In totaal waren de gegevens van 46 apotheken bruikbaar, omdat 
zij voor beide jaren gegevens leverden. 
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De gegevens bevatten per apotheek alle afgeleverde recepten. Per recept waren de 
volgende gegevens bekend: het intern patiëntnummer, het geboortejaar en het geslacht 
van de patiënt, het diabetesmiddel dat verstrekt is, de afleverdatum van het middel en het 
aantal afgeleverde defined daily doses (ddd’s)3.  
 
 

2.5 Statistische analyses 
 

2.5.1 Implementatie van de Diabetes Check 
Hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) beschrijft welke activiteiten volgens de apothekers en de 
apothekersassistenten in het kader van de Diabetes Check in de apotheek zijn ingevoerd. 
Frequentieverdelingen geven weer welke protocollen zijn ingevoerd, welke 
patiëntgerichte activiteiten zijn georganiseerd en welke apotheekteamtrainingen zijn 
gevolgd door deelnemende apotheken.  
 
Om na te gaan welke factoren van invloed waren op de implementatie van de Diabetes 
Check, voerden we twee regressie-analyses uit. Eén analyse om te kijken welke factoren 
invloed hadden op het aantal ingevoerde protocollen en één analyse om te onderzoeken 
welke factoren het aantal georganiseerde patiëntgerichte activiteiten beïnvloedden. 
Antwoorden van de apothekers dienden hierbij als uitgangspunt.  
 
Een regressie-analyse bekijkt of een bepaalde uitkomst (hier: aantal protocollen en aantal 
patiëntgerichte activiteiten) voorspeld kan worden op basis van een aantal factoren, 
zogenaamde voorspellers. Het idee was dat met name de organisatie van de apotheek en 
de opbouw van de Diabetes Check van invloed zouden zijn op de succesvolheid van de 
implementatie. We gebruikten twee modellen om de mate van implementatie van de 
Diabetes Check te voorspellen. De invloed van de organisatie van de apotheek werd in 
het eerste model getoetst met als voorspellers: eigenaar van de apotheek, certificering van 
de apotheek, lidmaatschap van een apotheekformule, aantal apothekers per dag aanwezig 
in de apotheek, aantal apothekersassistenten per dag aanwezig in de apotheek, aantal 
ingeschreven patiënten en verandering in organisatievorm van de apotheek in de laatste 
vijf jaar. Om de invloed van de opbouw van de Diabetes Check te bekijken werden in het 
tweede model de volgende factoren toegevoegd: deelname aan andere projecten op het 
gebied van de diabeteszorg, aantal apotheken in projectgroep, aantal sessies met de 
projectgroep onder begeleiding van Zorgplan, aantal werkbezoeken van Zorgplan en het 
aantal uur per week aan voorbereiding van de Diabetes Check. 
 

                                                      
3 De ddd-waarde van een geneesmiddel benadert zo goed mogelijk de hoeveelheid van een werkzame stof 

die een volwassene met een lichaamsgewicht van 70 kg gemiddeld per dag krijgt wanneer het genees-
middel voor de hoofdindicatie wordt voorgeschreven. Met behulp van de ddd-waarde kan het gebruik van 
verschillende soorten geneesmiddelen eenvoudig met elkaar worden vergeleken. Het aantal ddd’s staat 
feitelijk voor het aantal dagen met één standaard dagdosering. Bijvoorbeeld: één voorschrift van 20 
tabletten van 25 mg bevat 500 mg aan werkzame stof; als de standaard dagdosering (ddd-waarde) 50 mg is, 
komt het aantal ddd’s overeen met 500 mg/50 mg = 10 dagen. 
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2.5.2 Farmaceutische patiëntenzorg vanuit het perspectief van apothekers en assistenten 
Hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3) beschrijft hoe apothekers en apothekersassistenten aankijken 
tegen de farmaceutische patiëntenzorg die ze verlenen in hun apotheek. De vraag of de 
Diabetes Check invloed heeft gehad op deze zorg zal worden beantwoord door de 
apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check te vergelijken met een 
controlegroep. Als controlegroep kiezen we voor apotheken die geen enkele activiteit op 
het gebied van de diabeteszorg hebben uitgevoerd in de afgelopen vijf jaar. Dit om te 
voorkomen dat effecten van andere diabetesprojecten de effecten van de Diabetes Check 
op de farmaceutische patiëntenzorg verbloemen. De antwoorden van de twee groepen 
apothekers en de twee groepen apothekersassistenten worden vergeleken met behulp van 
niet-parametrische Mann-Whitney testen. De Mann-Whitney test bekijkt of de frequentie-
verdeling van de antwoorden op een vraag verschilt tussen twee groepen. Wij rapporteren 
de gestandaardiseerde Z-score van deze test, maar alleen indien de twee groepen signi-
ficant van elkaar verschillen. 
 

2.5.3 Farmaceutische patiëntenzorg vanuit het perspectief van patiënten 
Eén van de vragen van het onderzoek is of patiënten iets gemerkt hebben van activiteiten 
op het vlak van de diabeteszorg. Hoofdstuk 4 beschrijft de farmaceutische patiëntenzorg 
gezien vanuit het perspectief van de patiënt. De meningen van patiënten van apotheken 
die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check werden vergeleken met die van patiënten 
van apotheken die geen enkele activiteit op het gebied van de diabeteszorg hebben uit-
gevoerd in de afgelopen vijf jaar.  
 
We analyseerden de patiëntgegevens met behulp van multilevel regressie-analyses. Multi-
level analyses houden er rekening mee dat sommige patiënten afkomstig zijn van de-
zelfde apotheek. Tevens werd gecorrigeerd voor de samenstelling van de patiëntengroep 
door op patiëntniveau de volgende variabelen in de analyses mee te nemen: geslacht, 
leeftijd, type diabetes, opleidingsniveau en soort verzekering. De belangrijkste vraag was 
of de mening van patiënten over de farmaceutische zorg werd voorspeld door de groep 
waartoe ze behoorden (geen diabetesproject versus Diabetes Check). Dit zou erop wijzen 
dat de Diabetes Check de farmaceutische patiëntenzorg gezien vanuit de patiënt ver-
anderd heeft. 
 

2.5.4 SFK-gegevens 
De SFK-gegevens werden gebruikt om te bestuderen hoe de aflevergegevens van 
apotheken zich hebben ontwikkeld tussen 2000 en 2004. Van 46 apotheken waren 
gegevens beschikbaar voor de jaren 2000 (voormeting) en 2004 (nameting). In deze jaren 
zijn de patiëntpopulaties van de apotheken niet exact gelijk gebleven. Dit betekent dat 
voor een deel van de patiënten gegevens van 2000 en 2004 aanwezig zijn, voor een deel 
alleen van de voormeting in 2000 en voor een deel alleen gegevens uit 2004 bekend zijn. 
Deze SFK-gegevens zullen geanalyseerd worden met behulp van multilevel analyses. 
Hierbij is gekozen voor een mixed model met herhaalde metingen. Deze manier van 
analyseren maakt het mogelijk om alle beschikbare data te analyseren: dus zowel de 
gegevens van de patiënten met twee metingen als van de patiënten met slechts één meting 
(Goldstein, 1995; zie ook Van Weert e.a., 2005). De samenhangende waarnemingen van 
de patiënten die op beide meetmomenten gegevens leverden werden gemodelleerd door in 
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het model de covariantie op te nemen tussen de voor- en de nameting. In alle analyses 
onderscheidden we de volgende niveaus: apotheek, patiënt en meetmoment. In één 
analyse werd ook het soort geneesmiddel als niveau onderscheiden. We bekeken de 
volgende uitkomstmaten: 
1. kortdurend gebruik van diabetesmiddelen (hoeveel patiënten hebben in één jaar 

slechts één of twee recepten voor diabetesmiddelen opgehaald bij de apotheek) 
2. therapietrouw (hoeveel patiënten hebben op meer dan 80% van de dagen waarop zij 

diabetesmiddelen zouden moeten gebruiken dat ook gedaan). 
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3 De farmaceutische patiëntenzorg volgens apothekers en 
apothekersassistenten 
 
 
 
Dit hoofdstuk behandelt de antwoorden van de apothekers en apothekersassistenten op de 
vragenlijsten. Ten eerste worden enkele kenmerken van de groepen besproken, waarna de 
implementatie van de Diabetes Check wordt beschreven. Vervolgens gaan we in op de 
farmaceutische zorg gezien vanuit het perspectief van de apothekers en apothekers-
assistenten. 
 
 

3.1 Achtergrondgegevens 
 

3.1.1 Apothekers 
Honderdéénennegentig apothekers retourneerden een ingevulde vragenlijst. De apo-
thekersvragenlijst werd voornamelijk ingevuld door een gevestigde apotheker (87,0%). 
Van alle apothekers was 60,9% man. De gemiddelde leeftijd was 40 jaar (SD = 8,6). De 
apothekers waren gemiddeld 12,5 jaar (SD = 7,7) werkzaam in de openbare farmacie en 
werkten gemiddeld 40 uur per week (SD = 7,5). 
 
Uit Tabel 3.1 blijkt dat bij 87 (45,5%) van de apotheken één apotheker de eigenaar was. 
Bij 36 (18,8%) apotheken was dit een keten, waarbij Mediveen de meest voorkomende 
keten was (38,9% van deze 36 apotheken). 
 
 
Tabel 3.1: Aantal (%) apotheken die een bepaalde eigenaar hebben 
 
Eén apotheker 87 (45,5%)
Apothekersmaatschap 47 (24,6%)
Stichting 4 (2,1%)
Keten 36 (18,8%)
Overig 17  (8,9%)
 
 
Circa 30% van de apotheken was gecertificeerd. 38,2% van de apotheken maakte gebruik 
van een apotheekformule, waarvan de Kringapotheek de meest gebruikte formule was 
(50,7% van de 73 apotheken). Bij 47,6% van de apotheken was gemiddeld één apotheker 
per dag aanwezig in de apotheek en bij 26,2% van de apotheken lag dit aantal op twee 
apothekers. Het aantal apothekersassistenten dat per dag aanwezig was in de apotheek 
varieerde van 1 tot 14, met een gemiddelde van vijf assistenten per dag (SD = 2,0). Bij 
28,3% van de apotheken stonden minder dan 8.000 patiënten ingeschreven en bij 30,5% 
van de apotheken stonden tussen 8.000 en 10.000 patiënten ingeschreven. In meer dan de 
helft van de apotheken (55,6%) lag het aantal receptregels dat per dag verwerkt werd 
tussen de 200 en 400. 
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3.1.2 Apothekersassistenten 
De vragenlijst voor de apothekersassistent werd ingevuld door 178 assistenten. Dit waren 
voornamelijk vrouwelijke assistenten (98,3%) met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar 
(SD = 9,5). De assistenten werkten gemiddeld 13,5 jaar (SD = 8,4) in de openbare 
farmacie. 40,3% van de assistenten werkte 36 uur per week in de apotheek. Het gemid-
deld aantal werkuren per week lag op 30 uur (SD = 7,6). 
 

3.1.3 Deelname aan projecten 
Om te bepalen of de groep apotheken die deelnamen aan het huidige onderzoek 
representatief was voor de groep Nederlandse apotheken werd zowel aan de apotheken 
van de steekproef (n = 191) als aan een deel van de apotheken die niet wilden meedoen 
aan het onderzoek (n = 99) gevraagd naar de projecten en activiteiten die zij op het gebied 
van de diabeteszorg hadden uitgevoerd in de afgelopen vijf jaar. 
 
In beide groepen apotheken had ongeveer de helft deelgenomen aan de Diabetes Check 
en had ongeveer de helft andere projecten op het gebied van de diabeteszorg uitgevoerd 
(zie Tabel 3.2). Daarnaast bleek dat de niet-deelnemende apotheken voornamelijk apo-
theken waren die geen één project hadden uitgevoerd of apotheken die zowel aan de 
Diabetes Check als aan andere projecten hadden deelgenomen. Voor de deelnemende 
apotheken gold dat de apotheken voornamelijk óf aan de Diabetes Check hadden deel-
genomen óf een andere activiteit op het gebied van de diabeteszorg hadden uitgevoerd. 
Het is dus niet zo dat apotheken die veel aan projecten deelnemen ook eerder geneigd zijn 
mee te doen aan onderzoeken. 
 
 
Tabel 3.2: Aantal (%) apotheken dat projecten/activiteiten op het gebied van de 

diabeteszorg uitvoerde voor apotheken die wel en niet deelnamen aan het 
huidig onderzoek 

 
  Deelnemende apotheken (n = 190)  Niet-deelnemende apotheken (n = 99) 
Projecten/activiteiten op geen DC wel DC totaal geen DC wel DC totaal 
gebied van diabeteszorg               

Nee 35 (18,4%) 70 (36,8%) 105 (55,3%) 38 (38,4%) 15 (15,2%) 53 (53,5%) 
Ja 55 (28,9%) 30 (15,8%) 85 (44,7%)  18 (18,2%) 28 (28,3%) 46 (46,5%) 
       
Totaal 90 (47,4%) 100 (52,6%)   56 (56,6%) 43 (43,4%)   
 
DC = Diabetes Check. 
 
 

3.2 De Diabetes Check  
 
Het doel van de Diabetes Check was om de farmaceutische zorgverlening aan mensen 
met diabetes te verbeteren. Apotheken konden binnen het project deelnemen aan diverse 
activiteiten en de doelstelling was dat iedere apotheek minimaal één protocol implemen-
teerde, minimaal één samenwerkingsactiviteit uitvoerde en minimaal één patiëntgerichte 
activiteit organiseerde.  
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Van de huidige steekproef hebben 100 (52,4%) apothekers en 88 (49,4%) 
apothekersassistenten aan de Diabetes Check deelgenomen. Bij deze apotheken is be-
keken welke activiteiten ze hebben geïmplementeerd in het kader van het project en 
welke factoren een bevorderende invloed en welke factoren een belemmerende invloed 
hadden op het invoeren van de Diabetes Check.  
 

3.2.1 Implementatie van activiteiten 
Binnen de Diabetes Check konden zeven protocollen ingevoerd worden, waarbij Zorg-
plan adviseerde om te beginnen met het protocol ‘eerste en tweede uitgifte orale bloed-
glucoseverlagende middelen’. Zoals uit Tabel 3.3 blijkt, werd inderdaad het protocol 
‘eerste en tweede uitgifte orale bloedglucoseverlagende middelen’ het meest geïmple-
menteerd. Daarna voerden de apotheken het protocol ‘uitleg bloedglucosemeter’ het 
meest in. 
 
De meeste apothekers (n = 77, 77,0%) en de meeste apothekersassistenten (n = 64, 
73,0%) rapporteerden dat hun apotheek twee of meer protocollen had geïmplementeerd. 
Volgens beide groepen werden er gemiddeld 2,9 protocollen (SD = 1,7 en SD = 1.6) per 
apotheek geïmplementeerd. Tien (10,0%) van de apothekers en twee (2,7%) van de 
apothekersassistenten rapporteerden dat hun apotheek geen enkel protocol had ingevoerd. 
Zij voldeden dus niet aan de doelstelling van de Diabetes Check.  
 
 
Tabel 3.3: Het percentage apothekers (n = 100) en apothekersassistenten (n = 74) dat 

een protocol invoerde  
 
  Apothekers Apothekers-
    assistenten
1e en 2e uitgifte orale bloedglucoseverlagende middelen 84,0% 89,2%
Algemene informatie en doorverwijzing 38,0% 39,2%
Uitgifte diabetespas 36,0% 40,5%
Uitgifte bloedglucosemeter / Aanpak controle bloedglucosemeter 57,0% 60,8%
Bloedprikken / Handleiding bloedprikapparaten 35,0% 33,8%
Uitleg insulinepen 35,0% 24,3%
Begeleiding insulinepomp 4,0% 0,0%
 
 
De Diabetes Check bevatte vier patiëntgerichte activiteiten die bedoeld waren om mensen 
met diabetes beter te informeren over hun aandoening. De apotheken boden met name de 
metercontroledag en het voeren van individuele gesprekken aan hun patiënten aan (zie 
Tabel 3.4). Een redelijk deel van de apotheken bood tevens een informatiebijeenkomst 
aan. Groepscursussen werden weinig georganiseerd door de apotheken. 
 
Volgens 63 (63,0%) apothekers en 58 (66,0%) apothekersassistenten organiseerden hun 
apotheek twee of meer activiteiten voor mensen met diabetes. Gemiddeld boden de 
apotheken twee activiteiten aan aan mensen met diabetes (M = 2,0; SD = 1,0 voor de 
apothekers en M = 1,9; SD = 1,0 voor de apothekersassistenten). Zeven (7,0) apothekers 
en zeven (9,5%) apothekersassistenten rapporteerden dat hun apotheek geen enkele 
patiëntgerichte activiteit had georganiseerd. Drie (3,0%) apothekers en één (1,4%) 
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apothekersassistente meldden bovendien dat hun apotheek geen één protocol invoerde en 
geen één patiëntgerichte activiteit organiseerde.  
 
 
Tabel 3.4: Het percentage apothekers (n = 100) en apothekersassistenten (n = 74) dat 

een patiëntgerichte activiteit aanbood 
 
  Apothekers Apothekers-
    assistenten
Informatiebijeenkomst 37,0% 40,5%
Metercontroledag 68,0% 77,0%
Individuele gesprekken 62,0% 62,2%
Groepscursus 12,0% 6,8%
 
 
In het kader van de Diabetes Check konden apotheken deelnemen aan speciaal georga-
niseerde trainingen voor het gehele apotheekteam (zie Tabel 3.5). De training ‘meters en 
pennen’ bleek het meest door de apothekers te zijn gevolgd en de training ‘diabetes, ook 
onze zorg’ was het meest gevolgd door de apothekersassistenten. 29 (29,0%) apothekers 
en 26 (37,7%) apothekersassistenten kozen ervoor om geen enkele training te volgen. De 
assistenten namen minder aan trainingen deel dan de apothekers. 
 
 
Tabel 3.5: Het percentage apothekers (n = 100) en apothekersassistenten (n = 74) dat 

deelnam aan een apotheekteamtraining  
 
  Apothekers Apothekers-
    assistenten
Diabeteszorg, ook onze zorg 27,0% 21,6%
Implementatie protocollen 23,0% 12,2%
Training ‘Meters en pennen’ 48,0% 4,9%
Training ‘Communicatie’ 9,0% 16,2%
 
 

3.2.2 Belemmerende en bevorderende factoren 
Met behulp van regressie-analyses bekeken we welke factoren de implementatie van de 
Diabetes Check beïnvloedden. Het idee was dat de organisatie van de apotheek en de 
opbouw van de Diabetes Check van invloed waren op de mate waarin de Diabetes Check 
werd geïmplementeerd (voor een uitgebreide beschrijving van het regressiemodel zie 
paragraaf 2.6.2).  
 
De resultaten lieten zien dat de organisatie van de apotheek en de opbouw van de 
Diabetes Check samen voor 24% verklaarden hoeveel protocollen werden ingevoerd en 
voor 26% verklaarden hoeveel patiëntgerichte activiteiten werden georganiseerd. Het 
aantal ingeschreven patiënten had een effect op het aantal protocollen wat werd ingevoerd 
(zie Tabel 3.6). Hoe meer patiënten, hoe minder protocollen de apotheek invoerde. Er was 
een trend dat de apotheken meer protocollen implementeerden als er meer assistenten in 
de apotheek aanwezig waren. Tevens was er een tendentie waarneembaar dat de 
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apotheken meer patiëntgerichte activiteiten organiseerden als ze ook aan andere 
diabetesprojecten dan de Diabetes Check hadden deelgenomen. De opbouw van de 
Diabetes Check beïnvloedde het aantal geïmplementeerde protocollen en patiëntgerichte 
activiteiten niet. 
 
 
Tabel 3.6: Bètacoëfficiënten behorende bij voorspellers van het aantal ingevoerde 

protocollen en patiëntgerichte activiteiten 
 
Voorspeller Aantal Aantal patiënt-
 protocollen gerichte activiteiten

Model 1 
1 apotheker is eigenaar (nee/ja) ,08 ,02
Certificatie apotheek (nee/ja) -,11 ,01
Lidmaatschap formule (nee/ja) -,03 -,25
Aantal apothekers aanwezig -,08 -,27
Aantal assistenten aanwezig ,38* -,01
Aantal ingeschreven patiënten -,41** -,20
Verandering in organisatie (nee/ja) ,03 ,11
 
Model 2 
1 apotheker is eigenaar (nee/ja) ,14 ,05
Certificatie apotheek (nee/ja) -,24 ,09
Lidmaatschap formule (nee/ja) ,08 -,11
Aantal apothekers aanwezig -,03 -,30
Aantal assistenten aanwezig ,35 -,05
Aantal ingeschreven patiënten -,32 -,05
Verandering in organisatie (nee/ja) ,01 ,06
Deelname overige projecten (nee/ja) ,17 ,41*
Aantal apothekers in projectgroep -,26 ,05
Aantal sessies met projectgroep ,15 ,21
Aantal werkbezoeken Zorgplan ,02 ,09
Aantal uur voorbereiding per week ,17 ,04
 
* p < ,10; ** p < ,05. 
 
 

3.2.3 Evaluatie van de Diabetes Check 
Om te bepalen of de apothekers en apothekersassistenten tevreden waren over de 
Diabetes Check vroegen we naar hun ervaringen met het project. Dit resulteerde in 
gemiddelden voor de volgende schalen: algemeen oordeel, opbouw project, rand-
voorwaarden project (alleen voor apothekers) en resultaten van het project (zie paragraaf 
2.3.1 en 2.3.2). De gemiddelden op alle schalen konden variëren van 1 tot en met 5. 
 
De resultaten lieten zien dat zowel de apothekers als de apothekersassistenten over het 
algemeen positief waren over de Diabetes Check (zie Tabel 3.7). Beide groepen vonden 
dat de Diabetes Check een goede opbouw had en dat het project een positieve invloed had 
op de farmaceutische patiëntenzorg binnen hun apotheek. De apothekers waren boven-
dien van mening dat de randvoorwaarden voldoende gewaarborgd werden binnen het 
project. 
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Tabel 3.7: Ervaringen van apothekers en apothekersassistenten met de Diabetes Check 
 
  Apothekers Apothekers-
   assistenten
Algemeen oordeel 3,4 (0,3) 3,5 (0,4)
Opbouw project 3,5 (0,4) 3,5 (0,5)
Randvoorwaarden project 3,2 (0,4)
Resultaten project 3,7 (0,6) 3,8 (0,5)
 
 

3.3 Farmaceutische patiëntenzorg vanuit het perspectief van de apotheken  
 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe apothekers en apothekersassistenten aankijken 
tegen de farmaceutische patiëntenzorg binnen hun apotheek. Bekeken werd of apotheken 
die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check een andere invulling geven aan de 
farmaceutische patiëntenzorg dan apotheken die niet hebben deelgenomen aan dit project 
of aan een ander diabetesproject. Van de groep apothekers hebben 100 (52,6%) apo-
thekers deelgenomen aan de Diabetes Check en hebben 35 (18,4%) apothekers geen enkel 
diabetesproject uitgevoerd. Achtentachtig (49,4%) assistenten hebben deelgenomen aan 
de Diabetes Check en 35 (19,7%) assistenten hebben geen één project ingevoerd. 
 

3.3.1 Algemene voorzieningen 
Alle apothekers (n = 135, 100,0%) en vrijwel alle assistenten (n = 121, 98,4%) rappor-
teerden dat het in hun apotheek mogelijk is om een gesprek te voeren met patiënten 
zonder dat derden kunnen meeluisteren. Het was volgens alle apotheken op één na (n = 
134, 99,3%) en alle apothekersassistenten (123, 100,0%) mogelijk om geneesmiddelen 
thuis te laten bezorgen. Bij vrijwel alle apotheken lag er voorlichtingmateriaal in de 
publieksruimte; één (0,8%) apothekersassistent gaf aan dat dit niet het geval was. Vijf 
(3,7%) apothekers en vijf (4,1%) apothekersassistenten zeiden dat er geen informatie over 
diabetes aanwezig was. Daarnaast rapporteerde bijna de helft van de apothekers (n = 64, 
48,1%) en van de assistenten (n = 58, 48,7%) dat ze een lijst met gegevens van andere 
hulpverleners beschikbaar hebben, onder andere voor diabetes (n = 48, 75,0% voor 
apothekers en n = 47, 81,0% voor assistenten). Apothekersassistenten die hebben deel-
genomen aan de Diabetes Check (n = 38, 90,5%) gaven vaker aan dat een dergelijke lijst 
beschikbaar was voor diabetes dan apothekersassistenten die niet aan de Diabetes Check 
hebben deelgenomen (n = 9, 56,3%; Z-score = -2,9, p < ,01). De andere algemene voor-
zieningen verschilden niet tussen apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de 
Diabetes Check. 
 

3.3.2 Uitgifte medicijnen  
De apothekers en de apothekersassistenten gaven aan of ze aan actieve uitgifte begelei-
ding deden. Dit wil zeggen dat ze bij de uitgifte van geneesmiddelen ongevraagd monde-
linge informatie geven aan patiënten en ongevraagd vragen stellen over het genees-
middelengebruik. Het bleek dat het merendeel van de apotheken deed aan actieve uitgifte 
begeleiding (zie Tabel 3.8). Bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel gaven de meeste 
apothekers en assistenten bovendien een geneesmiddelentekst aan de patiënt mee die is 
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toegespitst op de persoonlijke situatie en deelden ze extra schriftelijke informatie uit over 
de aandoening in kwestie.  
 
Apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check werden vervol-
gens met elkaar vergeleken. Bij de apothekers kwam naar voren dat niet-deelnemende 
apothekers bij de tweede uitgifte van geneesmiddelen in het algemeen vaker aan actieve 
uitgifte begeleiding deden dan deelnemende apotheken (Z-score = -2,1, p < ,05). Bij de 
eerste en tweede uitgifte van diabetesgeneesmiddelen deden deelnemende apothekers 
juist vaker aan actieve uitgifte begeleiding (Z-score = -3,7, p < ,001 en Z-score = -2,1, 
p < ,05). Apothekersassistenten die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check deden 
vaker aan actieve eerste uitgifte begeleiding bij diabetesgeneesmiddelen dan apothekers-
assistenten die niet hebben deelgenomen (Z-score = -2,6, p < ,05).  
 
 
Tabel 3.8: Aantal (%) apotheken dat ongevraagd informatie geeft bij de uitgifte van 

geneesmiddelen in het algemeen en diabetesgeneesmiddelen in het bijzonder  
 

  Algemeen   Diabetes 

  
geen 

diabetesproject
Diabetes 

Check  
geen 

diabetesproject 
Diabetes

Check

Apothekers  
Actieve eerste uitgifte begeleiding 30 (93,8%) 85 (91,4%) 25 (78,1%) 91 (97,8%)***
Actieve tweede uitgifte begeleiding 10 (100,0%) 29 (67,4%)* 6 (60,0%) 38 (88,4%)*
Persoonlijke geneesmiddelentekst 29 (100,0%) 69 (94,5%) 28 (96,6%) 71 (97,3%)
Extra schriftelijke informatie over ziekte 22 (91,7%) 63 (84,0%) 20 (83,3%) 71 (94,7%)
  

Apothekersassistenten  
Actieve eerste uitgifte begeleiding 29 (100,0%) 77 (91,7%) 23 (79,3%) 80 (95,2%)*
Actieve tweede uitgifte begeleiding 8 (80,0%) 27 (73,0%) 8 (80,0%) 32 (86,5%)
Persoonlijke geneesmiddelentekst 25 (100,0%) 65 (94,2%) 22 (88,0%) 65 (94,2%)
Extra schriftelijke informatie over ziekte 16 (84,2%) 55 (80,9%)  18 (94,7%) 65 (95,6%)
 
* p < ,05; *** p < ,001. 
 
 
De apothekers en assistenten rapporteerden daarnaast welke informatie ze geven bij de 
eerste uitgifte van geneesmiddelen in het algemeen en diabetesgeneesmiddelen in het 
bijzonder. Apotheken informeerden patiënten met name over de gebruiksinstructies en de 
gebruikswaarschuwingen van geneesmiddelen (zie Tabel 3.9 en Tabel 3.10). Patiënten 
kregen het minst informatie over de werking van een geneesmiddel, hoe lang het duurt 
voordat een geneesmiddel begint te werken en hoe lang dit effectief blijft.  
 
Bij de eerste uitgifte van geneesmiddelen in het algemeen informeerden assistenten die 
hebben deelgenomen aan de Diabetes Check patiënten vaker over mogelijke bijwerkingen 
dan assistenten die niet hebben deelgenomen (Z-score = -2,8, p < ,01). Deelnemende 
apothekers gaven bij de eerste uitgifte van diabetesgeneesmiddelen vaker informatie over 
alle aspecten van het geneesmiddelengebruik (Z-scores < -2,0, ps < ,05) dan niet-deel-
nemende apothekers. Vergeleken met niet-deelnemende assistenten informeerden deel-
nemende assistenten patiënten meer over alle aspecten van het gebruik van diabetes-
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geneesmiddelen (Z-scores < -2,1, ps < ,05) behalve de gebruiksinstructies (Z-score = -1,4, 
p = 0.15). 
 
 
Tabel 3.9: Het percentage apotheken dat informatie geeft bij de eerste uitgifte van 

geneesmiddelen in het algemeen 
 
  Geen diabetesproject  Diabetes Check 
  nooit soms vaak  nooit soms vaak
Apothekers (n = 33 en n = 98)   
Gebruiksinstructies 0,0% 11,8% 88,2% 0,0% 15,2% 84,8%
Gebruikswaarschuwingen 0,0% 48,5% 51,5% 2,0% 34,7% 63,3%
Indicatie 12,1% 63,6% 24,2% 13,3% 54,1% 32,7%
Werking 8,8% 79,4% 11,8% 6,1% 70,4% 23,5%
Tijd tot effect 11,8% 76,5% 11,8% 17,3% 67,3% 15,3%
Werkingsduur 30,3% 63,6% 6,1% 21,4% 61,2% 17,3%
Mogelijke bijwerkingen 9,1% 72,7% 18,2% 5,1% 66,7% 28,3%
   
Apothekersassistenten (n = 35 en n = 86)   
Gebruiksinstructies 0,0% 5,7% 94,3% 0,0% 11,6% 88,4%
Gebruikswaarschuwingen 0,0% 29,4% 70,6% 0,0% 31,8% 68,2%
Indicatie 14,3% 54,3% 31,4% 9,4% 44,7% 45,9%
Werking 11,8% 67,6% 20,6% 9,4% 55,3% 35,3%
Tijd tot effect 25,7% 62,9% 11,4% 22,1% 55,8% 22,1%
Werkingsduur 34,3% 57,1% 8,6% 24,4% 57,0% 18,6%
Mogelijke bijwerkingen 11,4% 68,6% 20,0%  3,5% 51,8% 44,7%**
 
** p < ,01. 
 
 
Tabel 3.10: Het percentage apotheken dat informatie geeft bij de eerste uitgifte van 

diabetesgeneesmiddelen 
 
  Geen diabetesproject   Diabetes Check 
  nooit soms vaak  nooit soms vaak

Apothekers (n = 34 en n = 98)  
Gebruiksinstructies 5,9% 14,7% 79,4% 0,0% 8,1% 91,9%*
Gebruikswaarschuwingen 9,1% 39,4% 51,5% 1,0% 26,5% 72,4%*
Indicatie 11,8% 50,0% 38,2% 10,2% 28,6% 61,2%*
Werking 11,8% 76,5% 11,8% 6,1% 51,0% 42,9%**
Tijd tot effect 26,5% 70,6% 2,9% 22,4% 44,9% 32,7%*
Werkingsduur 29,4% 70,6% 0,0% 25,8% 43,3% 30,9%*
Mogelijke bijwerkingen 11,8% 67,6% 20,6% 7,1% 44,4% 48,5%**
  
Apothekersassistenten (n = 33 en n = 85)  
Gebruiksinstructies 9,1% 24,2% 66,7% 1,2% 20,9% 77,9%
Gebruikswaarschuwingen 17,6% 38,2% 44,1% 2,4% 38,1% 59,5%*
Indicatie 26,5% 47,1% 26,5% 10,8% 36,1% 53,0%**
Werking 31,3% 50,0% 18,8% 11,9% 44,0% 44,0%**
Tijd tot effect 45,5% 48,5% 6,1% 23,5% 47,1% 29,4%**
Werkingsduur 51,5% 39,4% 9,1% 25,6% 51,2% 23,3%**
Mogelijke bijwerkingen 24,2% 57,6% 18,2%  4,7% 38,4% 57,0%***
 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001.  
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Uit tabel 3.11 en Tabel 3.12 blijkt dat apotheken bij de tweede uitgifte van genees-
middelen weinig informatie aan de patiënt gaven en dat ze weinig vroegen naar de 
ervaringen van de patiënt met het geneesmiddel. Dit gold zowel voor de uitgifte van 
geneesmiddelen in het algemeen als voor diabetesgeneesmiddelen in het bijzonder.  
 
Apothekers die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check bespraken bij de tweede 
uitgifte van diabetesgeneesmiddelen vaker iemands ervaringen met de geneesmiddelen 
(Z-score = -2,2, p < ,05) en de ondervonden bijwerkingen (Z-score = -2,5, p < ,05) dan 
apothekers die niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check. Deelnemende assisten-
ten vroegen vaker naar de ervaringen met geneesmiddelen (Z-scores < -2,8, ps < ,01) en 
de ondervonden bijwerkingen (Z-scores < -2,1, ps < ,05) en vertelden vaker iets over de 
gebruiksinstructies (Z-scores < -2,0, ps < ,05) dan niet-deelnemende assistenten. Dit gold 
zowel voor de tweede uitgifte van geneesmiddelen in het algemeen als voor de tweede 
uitgifte van diabetesgeneesmiddelen. 
 
 
Tabel 3.11: Het percentage apotheken dat informatie geeft bij de tweede uitgifte van 

geneesmiddelen in het algemeen 
 
  Geen diabetes project   Diabetes Check 
  nooit soms vaak   nooit soms vaak 

Apothekers (n = 34 en n = 83)        
Ervaringen met geneesmiddelen 23,5% 67,6% 8,8% 24,1% 60,2% 15,7%
Gebruikswaarschuwingen 41,2% 50,0% 8,8% 42,2% 50,6% 7,2%
Gebruiksinstructies 35,3% 55,9% 8,8% 31,3% 57,8% 10,8%
Ondervonden bijwerkingen 35,3% 55,9% 8,8% 26,5% 54,2% 19,3%
Belang therapietrouw 35,3% 41,2% 23,5% 30,5% 57,3% 12,2%
   
Apothekersassistenten (n = 34 en n = 84)        
Ervaringen met geneesmiddelen 32,4% 64,7% 2,9% 18,8% 52,9% 28,2%**
Gebruikswaarschuwingen 50,0% 44,1% 5,9% 41,7% 47,6% 10,7%
Gebruiksinstructies 44,1% 52,9% 2,9% 31,3% 48,2% 20,5%*
Ondervonden bijwerkingen 50,0% 41,2% 8,8% 30,6% 49,4% 20,0%*
Belang therapietrouw 29,4% 52,9% 17,6%  16,7% 57,1% 26,2%
 
* p < ,05; ** p < ,01. 
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Tabel 3.12: Het percentage apotheken dat informatie geeft bij de tweede uitgifte van 
diabetesgeneesmiddelen 

 
  Geen diabetesproject   Diabetes Check 
  nooit soms vaak  nooit soms vaak

Apothekers (n = 34 en n = 85)   
Ervaringen met geneesmiddelen 23,5% 70,6% 5,9% 22,1% 43,0% 34,9%*
Gebruikswaarschuwingen 44,1% 50,0% 5,9% 43,5% 41,2% 15,3%
Gebruiksinstructies 44,1% 50,0% 5,9% 32,1% 47,6% 20,2%
Ondervonden bijwerkingen 38,2% 55,9% 5,9% 27,1% 40,0% 32,9%*
Belang therapietrouw 38,2% 44,1% 17,6% 30,6% 44,7% 24,7%
   
Apothekersassistenten (n = 33 en n = 84)   
Ervaringen met geneesmiddelen 36,4% 51,5% 12,1% 18,8% 42,4% 38,8%**
Gebruikswaarschuwingen 57,6% 36,4% 6,1% 45,2% 38,1% 16,7%
Gebruiksinstructies 48,5% 45,5% 6,1% 30,1% 43,4% 26,5%*
Ondervonden bijwerkingen 57,6% 33,3% 9,1% 25,0% 41,7% 33,3%***
Belang therapietrouw 33,3% 45,5% 21,2%  19,0% 48,8% 32,1%
 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 
 
 

3.3.3 Geneesmiddelenbewaking  
De meeste apotheken (n = 126, 94,0% voor apothekers en n = 116, 94,3% voor assisten-
ten) beschikten over een geautomatiseerd systeem dat kan signaleren of een patiënt op tijd 
(dat wil zeggen niet te vroeg of te laat) is met zijn/haar herhaalreceptuur. Bij de apothe-
ken die over een dergelijk geautomatiseerd systeem beschikten stond deze volgens de 
meeste apothekers (n = 112, 90,3%) en de meeste apothekersassistenten (n = 101, 89,4%) 
vrijwel altijd aan. Indien werd gesignaleerd dat een patiënt niet op tijd is met zijn/haar 
herhaalreceptuur, dan ondernam het merendeel van de apothekers (n = 120, 88,9%) en 
apothekersassistenten (n = 112, 91,1%) actie. De apotheken spraken met name de patiënt 
erop aan (n = 118, 87,4% voor apothekers en n = 116, 94,3% voor de assistenten). De 
helft van de apothekers (n = 77, 57,0%) en van de assistenten (n = 64, 52,0%) gaf aan dat 
ze de behandelend arts op de hoogte stellen (n = 77, 57,0%). Veel minder assistenten (n = 
42, 34,4%) rapporteerden dat ze de apotheker op de hoogte brengen. Er werden geen 
verschillen gevonden tussen apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de 
Diabetes Check. 
 
Aan de apothekers en assistenten werd gevraagd hoe ze omgaan met geneesmiddelen-
interacties, contra-indicaties voor geneesmiddelen en het gebruik van zelfzorgmiddelen. 
Tabel 3.13 laat zien dat het merendeel van de apotheken de aanwezigheid van genees-
middeleninteracties of contra-indicaties op enige wijze registreerden. De apotheken 
vroegen veel minder vaak naar het gebruik van zelfzorgmiddelen en dit gebruik werd 
nooit tot soms geregistreerd. Dit gold zowel voor de apotheken die hebben deelgenomen 
aan de Diabetes Check als voor de apotheken die niet hebben deelgenomen. 
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Tabel 3.13: Het percentage apotheken dat aan geneesmiddelenbewaking doet a) 
 
  Geen diabetesproject  Diabetes Check 
 (vrijwel) (vrijwel) (vrijwel)   (vrijwel)
  nooit soms meestal altijd  nooit soms meestal altijd
Apothekers (n = 35 en n = 100)   
Registratie afwikkeling interacties 8,6% 0,0% 22,9% 68,6% 1,0% 6,0% 22,0% 71,0%
Registratie afwikkeling contra-indicaties 8,6% 8,6% 25,7% 57,1% 1,0% 15,0% 27,0% 57,0%
Navraag zelfzorgmiddelen 42,9% 54,3% 2,9% 0,0% 30,0% 62,0% 8,0% 0,0%
Registratie gebruik zelfzorgmiddelen 17,1% 62,9% 11,4% 8,6% 16,0% 67,0% 15,0% 2,0%
   
Apothekersassistenten (n = 35 en n = 86)   
Registratie afwikkeling interacties 2,9% 2,9% 17,1% 77,1% 0,0% 2,3% 12,8% 84,9%
Registratie afwikkeling contra-indicaties 2,9% 0,0% 17,1% 80,0% 1,1% 5,7% 14,8% 78,4%
Navraag zelfzorgmiddelen 60,0% 37,1% 0,0% 2,9% 48,8% 44,2% 5,8% 1,2%
Registratie gebruik zelfzorgmiddelen 37,1% 54,3% 2,9% 5,7%  30,2% 47,7% 12,8% 9,3%
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
 
 

3.3.4 Omgang met patiënten 
De apothekers en apothekersassistenten rapporteerden hoe ze in het algemeen hun 
patiënten benaderen. Wanneer apotheken mondelinge of schriftelijk informatie gaven aan 
patiënten vroegen de meeste apothekers en de meeste apothekersassistenten soms tot vaak 
of deze informatie begrepen wordt en of de patiënt nog vragen heeft (zie Tabel 3.14). De 
meeste apotheken gaven aan dat ze bereikbaar zijn voor vragen van de patiënt. De 
grootste groep apotheken nodigde soms patiënten op eigen initiatief uit om het 
geneesmiddelengebruik te bespreken. Apothekers die hebben deelgenomen aan de 
Diabetes Check nodigden patiënten vaker uit om het geneesmiddelengebruik te bespreken 
dan apothekers die niet hebben deelgenomen (Z-score = -2,6, p < ,05). Deelnemende 
assistenten gaven vaker aan dat de apotheek bereikbaar is in geval van vragen dan niet-
deelnemende assistenten (Z-score = -2,0, p < ,05).  
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Tabel 3.14: Het percentage apotheken dat patiënten op een bepaalde manier benadert 
 
  Geen diabetesproject   Diabetes Check 

 
(vrij-
wel)  meestal/

(vrij-
wel)  

(vrij-
wel)  meestal/ 

(vrij-
wel) 

  nooit soms vaak altijd   nooit soms vaak altijd

Apothekers (n = 35 en n = 99)          
Navragen of informatie begrepen wordt 11,4% 51,4% 34,3% 2,9%  10,1% 44,4% 40,4% 5,1%
Inventariseren of er vragen zijn 20,0% 57,1% 20,0% 2,9%  11,1% 51,5% 30,3% 7,1%
Aangeven bereikbaar indien vragen 0,0% 37,1% 62,9%  0,0% 30,3% 69,7% 
Uitnodigen bespreken geneesmiddelen-
gebruik 20,0% 74,3% 5,7%  5,1% 80,8% 14,1%* 
    
Apothekersassistenten (n = 35 en n = 88)          
Navragen of informatie begrepen wordt 8,6% 42,9% 28,6% 20,0%  5,7% 35,2% 42,0% 17,0%
Inventariseren of er vragen zijn 17,1% 45,7% 25,7% 11,4%  9,1% 40,9% 31,8% 18,2%
Aangeven bereikbaar indien vragen 0,0% 40,0% 60,0%  1,1% 20,5% 78,4%* 
Uitnodigen bespreken geneesmiddelen-
gebruik 45,7% 51,4% 2,9%    29,9% 64,4% 5,7%  
 
* p < ,05. 
 
 
De apothekers en apothekersassistenten gaven tevens aan in hoeverre ze uitleg geven over 
hulpmiddelen specifiek bedoeld voor mensen met diabetes. Tabel 3.15 laat zien dat 
apothekers met name nagingen of patiënten uitleg nodig hebben over hoe ze moeten 
bloedprikken en over het gebruik van de insulinepen en de bloedglucosemeter. Veel 
minder vroegen apothekers of mensen een diabetespas hebben en of ze behoefte hebben 
aan uitleg over het gebruik van deze pas of het gebruik van de insulinepomp. Apothekers 
die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check vroegen vaker of een patiënt uitleg wilde 
over het gebruik van de bloedglucosemeter (Z-score = -2,3, p < ,05) en boden vaker aan 
om deze meter te onderhouden en te reinigen (Z-score = -2,9, p < ,01) dan apothekers die 
niet hebben deelgenomen.  
 
Apothekersassistenten gingen bij patiënten met diabetes met name na of ze uitleg nodig 
hebben over hoe ze de insulinepen moeten gebruiken, over hoe ze moeten bloedprikken 
en over het gebruik van de bloedglucosemeter. Ze vroegen veel minder of mensen met 
diabetes uitleg nodig hadden over het gebruik van de insulinepomp en of ze graag hadden 
dat de insulinepomp werd gevuld door de apotheek. De assistenten die hebben deel-
genomen aan de Diabetes Check boden vaker de diabetespas aan (Z-score = -2,0, p < 
,05), vroegen vaker of de patiënt de diabetespas gebruikte (Z-score = -2,9, p < ,01), 
gingen vaker na of de patiënt uitleg over het gebruik van de diabetespas (Z-score = -2,7, p 
< ,01) of over het gebruik van de bloedglucosemeter (Z-score = - 2,8, p < ,01) kon ge-
bruiken en boden vaker aan dat de apotheek de bloedglucosemeter zou onderhouden en 
reinigen (Z-score = -3,4, p < ,01) dan assistenten die niet hebben deelgenomen.  
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Tabel 3.15: Het percentage apotheken dat faciliteiten aanbiedt specifiek bedoeld voor 
mensen met diabetes 

 
  Geen diabetes- Diabetes
  project Check

Apothekers (n = 34 en n = 99)  
Aanbieden diabetespas 41,2% 48,0%
Vragen naar gebruik van diabetespas 8,6% 22,0%
Inventariseren behoefte aan uitleg diabetespas 8,6% 22,0%
Inventariseren behoefte aan uitleg insulinepen 48,6% 59,0%
Inventariseren behoefte aan uitleg bloedprikken 57,1% 70,7%
Inventariseren behoefte aan uitleg bloedglucosemeter 68,6% 86,0%*
Aanbieden onderhoud van bloedglucosemeter 40,0% 67,7%**
Inventariseren behoefte aan uitleg insulinepomp 15,6% 17,4%
Aanbieden vullen van insulinepomp 34,4% 36,6%
  
Apothekersassistenten (n = 33 en n = 87)  
Aanbieden diabetespas 21,2% 40,7%*
Vragen naar gebruik van diabetespas 9,1% 35,6%**
Inventariseren behoefte aan uitleg diabetespas 3,0% 24,1%**
Inventariseren behoefte aan uitleg insulinepen 39,4% 50,0%
Inventariseren behoefte aan uitleg bloedprikken 39,4% 55,8%
Inventariseren behoefte aan uitleg bloedglucosemeter 45,5% 72,7%**
Aanbieden onderhoud van bloedglucosemeter 12,5% 46,6%**
Inventariseren behoefte aan uitleg insulinepomp 0,0% 5,9%
Aanbieden vullen van insulinepomp 9,1% 14,3%
 
* p < ,05; ** p < ,01. 
 
 
Wat betreft het aanbod van patiëntgerichte activiteiten bleek dat deelnemende apotheken 
(n = 90, 90,0% voor de apothekers en n = 76, 86,4% voor de assistenten) in de afgelopen 
twaalf maanden vaker één of meerdere activiteiten hadden aangeboden aan mensen met 
diabetes dan niet-deelnemende apotheken (n = 17, 48,6%; Z-score = -5,2, p < ,001 voor 
de apothekers en n = 16, 45,7%; Z-score = -4,7, p < ,001 voor de assistenten). Mensen 
met diabetes kregen met name een metercontroledag en de mogelijkheid tot een 
individuele gesprek aangeboden (zie Tabel 3.16). Zowel de apothekers als de 
apothekersassistenten die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check boden vaker 
informatiebijeenkomsten (Z-scores > -2,0, ps < ,05), metercontroledagen (Z-scores > -4,2, 
ps < ,001) en individuele gesprekken (Z-scores > -3,4, p < ,01) aan dan de apothekers en 
de apothekersassistenten die niet hebben deelgenomen. 
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Tabel 3.16: Het percentage apotheken dat in de laatste twaalf maanden activiteiten heeft 
aangeboden aan mensen met diabetes 

 
  Geen diabetes- Diabetes
  project Check
Apothekers (n = 35 en n = 100)  
Informatiebijeenkomst 2,9% 16,0%*
Metercontroledag 31,4% 72,0%***
Individuele gesprekken 31,4% 65,0%**
Groepscursus 2,9% 8,0%
  
Apothekersassistenten (n = 35 en n = 88)  
Informatiebijeenkomst 0,0% 15,9%*
Metercontroledag 28,6% 70,5%***
Individuele gesprekken 14,3% 51,1%***
Groepscursus 5,7% 9,1%
 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 
 
 

3.3.5 Samenwerking op het gebied van diabetes  
De apothekers maar niet de apothekersassistenten beantwoordden enkele vragen over de 
samenwerking met andere hulpverleners op het gebied van de diabeteszorg. Dertig 
(85,7%) van de apotheken die niet hebben deelgenomen en 90 (90,0%) van de apotheken 
die wel hebben deelgenomen aan de Diabetes Check gaven aan dat diabetes één of 
meerdere malen onderwerp van gesprek was geweest tijdens het FTO met huisartsen. 
Tabel 3.17 laat zien dat de meeste apotheken geen of mondelinge afspraken hadden 
gemaakt in het FTO over de zorg van mensen met diabetes. De twee groepen apotheken 
(wel en niet deelnemers aan de Diabetes Check) verschilden niet significant van elkaar 
wat betreft de bespreking van diabetes in het FTO. 
 
 
Tabel 3.17: Het percentage apotheken dat binnen het FTO afspraken heeft gemaakt over 

de diabeteszorg a) 
 
  Geen diabetes- Diabetes
  project (n = 33) Check (n = 94)

Geen afspraken 60,6% 39,4%
Mondelinge afspraken 27,3% 33,0%
Schriftelijke afspraken zonder toetsing 9,1% 22,3%
Schriftelijke afspraken met toetsing 3,0% 5,3%
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
 
 
Aan de apothekers werd gevraagd of ze afspraken hadden gemaakt met andere hulpver-
leners (met name de huisarts en verpleegkundige) over wie bepaalde aspecten van zorg 
aanbiedt aan mensen met diabetes. Uit Tabel 3.18 blijkt dat er weinig onderlinge af-
spraken waren gemaakt over de diabeteszorg. Apothekers maakten de meeste afspraken 
over wie het gebruik van de bloedglucosemeter uitlegt, wie de werking van de genees-
middelen uitlegt en wie het gebruik van de insulinepen uitlegt aan mensen met diabetes. 
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Afspraken over wie uitleg geeft over de bijwerkingen van diabetesgeneesmiddelen 
werden vaker gemaakt door apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check 
dan door apotheken die niet hebben deelgenomen (Z-score = -2,6, p < ,05).  
 
 
Tabel 3.18 Het percentage apotheken dat afspraken heeft gemaakt met andere 

hulpverleners over de diabeteszorg 
 
  Geen diabetes- Diabetes
  project (n = 32) Check (n = 97)

Uitleg werking geneesmiddelen 18,2% 31,6%
Uitleg bijwerkingen geneesmiddelen 9,4% 32,7%*
Bespreken therapietrouw 9,4% 18,8%
Aanbieden diabetespas 12,5% 23,7%
Invullen diabetespas 9,7% 18,6%
Instructie over gebruik bloedglucosemeter 42,4% 43,4%
Instructie over gebruik insulinepen 27,3% 34,0%
 
* p < ,05. 
 
 
Daarnaast gaven de apothekers aan of en met wie ze in de afgelopen vijf jaar hadden 
samengewerkt op het gebied van de diabeteszorg. Apothekers die hebben deelgenomen 
aan de Diabetes Check gaven vaker aan dat ze hadden samengewerkt (n = 82, 82,0%) dan 
apothekers die niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check (n = 19, 54,3%; Z-score 
= -3,2, p < ,01). Apothekers hadden met name samengewerkt met een apotheker buiten de 
eigen praktijk, met een internist, met de thuiszorg of met regionale organisaties (zie Tabel 
3.19). Uit de vergelijking van apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de 
Diabetes Check kwam naar voren dat deelnemende apotheken meer hadden samen-
gewerkt met andere apothekers (Z-score = -3,6, p < ,001), internisten/medisch 
specialisten (Z-score = -2,4, p < ,05), diëtisten (Z-score = -2,9, p < ,01), podotherapeuten 
(Z-score = -2,3, p < ,05) en zorgverzekeraars (Z-score = -2,0, p < ,05). 
 
 
Tabel 3.19: Het percentage apotheken dat in de afgelopen vijf jaar met andere mensen/ 

organisaties heeft samengewerkt op het gebied van de diabeteszorg 
 
  Geen diabetes- Diabetes
  project (n = 32) Check (n = 97)

Apotheker buiten de eigen apotheek 20,0% 55,0%***
Internist/medisch specialist 11,4% 32,0%*
Diëtist 2,9% 26,0%**
Podotherapeut 0,0% 14,0%*
Zorgverzekeraar 0,0% 11,0%*
Thuiszorg 11,4% 20,0%
GGD 0,0% 1,0%
Regionale organisaties 17,1% 33,0%
 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 
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3.3.6 Searches 
Apotheken beschikken over de mogelijkheid om het geneesmiddelengebruik van 
patiënten met diabetes te bekijken door gegevens over afgeleverde diabetesmiddelen te 
(laten) analyseren (zogenaamde searches). Meer apotheken die hebben deelgenomen aan 
de Diabetes Check (n = 48, 49,0%) dan apotheken die niet hebben deelgenomen (n = 3, 
8,6%; Z-score = -4,2, p < ,001) hadden in de afgelopen 12 maanden searches uitgevoerd. 
Ruim de helft van de deelnemende apotheken had de uitkomsten van de searches boven-
dien besproken met leden van de FTO-groep (n = 26, 52,0%) en met huisartsen (n = 29, 
58,0%). Daarnaast besprak een redelijk deel van de deelnemende apotheken de uit-
komsten met zijn/haar eigen apotheekteam (n = 20, 40,0%) en met andere apothekers 
buiten het eigen apotheekteam (n = 14, 28,0%). De uitkomsten werden veel minder of 
niet besproken met verpleegkundigen, internisten/medisch specialisten, diëtisten, 
podotherapeuten, zorgverzekeraars, GGD en de thuiszorg. 
 
 

3.4 Samenvatting en conclusie 
 

3.4.1 Farmaceutische patiëntenzorg 
Dit hoofdstuk beantwoordde de vraag hoe de farmaceutische patiëntenzorg er in de ogen 
van apothekers en apothekersassistenten uitziet. De meeste apotheken gaven naar eigen 
patiënten mondelinge informatie over het gebruik van geneesmiddelen. Patiënten kregen 
bij de uitgifte van geneesmiddelen met name te horen hoe ze geneesmiddelen moeten 
gebruiken en wat ze niet moeten doen. Veel minder ontvingen ze informatie over waarom 
ze het geneesmiddel moeten gebruiken en wat ze kunnen verwachten aan werking en 
bijwerkingen.  
 
In vrijwel alle apotheken waren de randvoorwaarden voor een goede geneesmiddelen-
bewaking (zoals een geautomatiseerd systeem) aanwezig. Het merendeel van de apo-
theken registreerde de afwikkeling van geneesmiddeleninteracties en contra-indicaties 
voor geneesmiddelen gedegen en liet de patiënt weten dat hij/zij bij hen terecht kon met 
vragen. De apotheken hadden echter weinig aandacht voor het gebruik van zelfzorg-
middelen en vroegen niet vaak op eigen initiatief of iemand nog vragen heeft en hoe 
iemand het gebruik van geneesmiddelen ervaart. 
 
Met betrekking tot de samenwerking met andere hulpverleners bleek dat er nog weinig 
afspraken gemaakt waren over wie welke zorg verleent aan mensen met diabetes. Wel 
hadden apothekers gezamenlijk met enkele andere hulpverleners activiteiten op het 
gebied van de diabeteszorg aangeboden aan patiënten. 
 
Kort gezegd kan de informatieverstrekking rondom te verwachten en ondervonden 
ervaringen met geneesmiddelen nog verbeterd worden. Tevens zouden apotheken hun 
patiënten actiever kunnen benaderen door op eigen initiatief een gesprek over het gebruik 
van geneesmiddelen te beginnen.  
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3.4.2 De Diabetes Check 
De meeste van de apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check voldeden 
ruim aan de doelstelling van het project. De meeste apotheken voerden twee of meer 
protocollen in en organiseerden twee of meer patiëntgerichte activiteiten. De organisatie 
van de apotheek en de opbouw van de Diabetes Check hadden weinig invloed op de mate 
waarin het project werd ingevoerd. De resultaten lieten alleen duidelijk zien dat hoe meer 
patiënten ingeschreven stonden bij de apotheek, hoe minder protocollen van de Diabetes 
Check werden ingevoerd.  
 
Vervolgens vergeleken we de farmaceutische patiëntenzorg zoals die werd verleend door 
de apothekers en apothekersassistenten die wel en niet hebben deelgenomen aan de 
Diabetes Check. De twee groepen apotheken verschilden vooral op het vlak van de 
diabeteszorg. Deelnemende apotheken gaven meer informatie bij de uitgifte van 
diabetesgeneesmiddelen en organiseerden meer patiëntgerichte activiteiten voor mensen 
met diabetes dan niet-deelnemende apotheken. Ook vroegen deelnemende apotheken 
vaker naar de behoefte aan uitleg over enkele hulpmiddelen en hadden ze meer samen-
gewerkt met andere hulpverleners op het gebied van de diabeteszorg.  
 
Wat betreft de farmaceutische zorg in het algemeen verschilden de apotheken die wel en 
niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check slechts op enkele punten van elkaar. De 
resultaten lieten zien dat deelnemende apothekersassistenten vaker informatie gaven bij 
de eerste en tweede uitgifte van geneesmiddelen dan niet-deelnemende apothekers-
assistenten. Apothekers die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check nodigden 
patiënten vaker uit om het geneesmiddelengebruik te bespreken en assistenten die hebben 
deelgenomen gaven vaker aan dat de apotheek beschikbaar is voor vragen. 
 
Belangrijk om op te merken is dat de verschillen tussen de twee groepen apothekers-
assistenten groter waren dan tussen de twee groepen apothekers. Aangezien de assistenten 
meestal de daadwerkelijke zorg verlenen in apotheken kunnen we er vanuit gaan dat de 
antwoorden van de assistenten meer zeggen over de zorg in de apotheek dan de ant-
woorden van de apotheker (Pronk, 2002).  
 
Er kan geconcludeerd worden dat de Diabetes Check de zorg aan mensen met diabetes 
binnen de Nederlandse apotheken heeft verbeterd. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de 
Diabetes Check de farmaceutische patiëntenzorg in het algemeen op enkele punten 
positief beïnvloedde. 

Eindevaluatie Meer Jaren Afspraken Farmacie 2000-2004, NIVEL 2005 41 



 

42 Eindevaluatie Meer Jaren Afspraken Farmacie 2000-2004, NIVEL 2005 



4 De farmaceutische patiëntenzorg volgens patiënten 
 
 
 

4.1 Inleiding 
 
Het vorige hoofdstuk beschreef de farmaceutische patiëntenzorg vanuit het perspectief 
van de apothekers en de apothekersassistenten. De mening van de gebruikers van deze 
zorg, de patiënten, is natuurlijk ook van belang. Dit hoofdstuk belicht hoe patiënten 
aankijken tegen de zorg die wordt verleend binnen Nederlandse apotheken. Hierbij 
worden patiënten van apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de Diabetes 
Check met elkaar vergeleken. Als laatste bekeken we of de Diabetes Check de gezond-
heid en het gezondheidsgedrag van mensen met diabetes heeft veranderd. 
 
 

4.2 Achtergrondgegevens 
 
In totaal stuurden 1041 patiënten een bruikbare vragenlijst terug. De groep bestond uit 
482 (46,4%) mannen en 556 (53,6%) vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de patiënten 
was 53,2 jaar (SD = 15,6) en de leeftijd varieerde tussen de 10 en 84 jaar.  
 
Het bleek dat 256 (24,6%) mensen diabetes mellitus type 1 hadden en 555 (53,3%) 
mensen type 2. 175 (16,8%) mensen gaven aan dat ze niet wisten welke type diabetes ze 
hadden en nog eens 55 (5,2%) mensen vulden de vraag niet in. Aangezien bij het meren-
deel van deze groep (n = 149, 85,1%) diabetes werd vastgesteld na het vijfendertigste 
levensjaar, kan worden aangenomen dat de meeste van deze mensen diabetes type 2 
hebben.  
 
Diabetes mellitus type 2 is een ziekte die vaker op latere leeftijd voorkomt, terwijl 
diabetes mellitus type 1 voornamelijk op jonge leeftijd wordt vastgesteld. Daarom is het 
van belang om naar de leeftijdsverdeling per type diabetes te kijken (zie Tabel 4.1). Zoals 
verwacht was bij diabetes type 2 de leeftijdscategorie 61 – 75 jaar het meest vertegen-
woordigd. Bij diabetes type 1 was de leeftijdscategorie 30-44 jaar het meest vertegen-
woordigd. 
 
 
Tabel 4.1: Aantal (%) patiënten per leeftijdscategorie en per type diabetes 
 
Leeftijd Type 1 (n = 254) Type 2 (n = 555)

15-29 jaar 80 (31,5%) 9 (1,6%)
30-44 jaar 101 (39,8%) 85 (15,3%)
45-60 jaar 45 (17,7%) 184 (33,2%)
61-75 jaar 28 (11,0%) 267 (48,1%)
> 75 jaar 0 (0,0%) 10 (1,8%)
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Vrijwel alle patiënten uit dit onderzoek (n = 1024, 99,0%) hadden de Nederlandse natio-
naliteit. De patiënten gaven de categorie ‘lager beroepsonderwijs’ het vaakst aan als 
hoogst voltooide opleiding (zie Tabel 4.2). Daarna kwam de categorie ‘middelbaar 
beroepsonderwijs’.  
 
 
Tabel 4.2: Opleidingsniveau van patiënten (n = 1036) 
 
Geen 1,4%
Lagere school 15,3%
Lager beroepsonderwijs 25,9%
(M)ULO, MAVO, 3 jaar HBS 14,1%
Middelbaar beroepsonderwijs 17,6%
HBS, HAVO, VWO, MMS 6,0%
Hoger beroepsonderwijs 11,0%
Universiteit 4,2%
Anders 4,7%
 
 
Aan de patiënten werd gevraagd welke werksituatie het meest op hen van toepassing was. 
Belangrijk om hierbij op te merken is dat sommige mensen twee opties aankruisten. 
Tabel 4.3 geeft weer dat de categorie betaald werkend door ruim een derde van de 
patiënten was aangekruist. Ruim een vijfde rapporteerde huisman/-vrouw of met pensioen 
te zijn. 
 
 
Tabel 4.3: Werksituatie van patiënten (n = 1040) 
 
Scholier / student 3,5%
Betaald werkend 36,2%
Werkzoekend 3,1%
Arbeidsongeschikt 8,8%
Huisman / -vrouw 21,5%
Met pensioen 22,7%
Rentenier 4,7%
Vrijwilligerswerker 4,1%
 
 
Als laatste gaven de patiënten aan hoe ze verzekerd waren tegen ziektekosten. 721 
(69,7%) mensen waren aangesloten bij een ziekenfonds en 274 (26,5%) waren particulier 
verzekerd. 40 (3,9%) patiënten hadden een ambtenarenverzekering. 
 
 

4.3 Farmaceutische patiëntenzorg vanuit het perspectief van de patiënt 
 
Deze paragraaf beschrijft wat de mening van mensen met diabetes is over de 
farmaceutische patiëntenzorg binnen Nederlandse apotheken. We vergeleken patiënten 
van apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check (n = 548, 52,6%) met 
patiënten van apotheken die aan geen enkel diabetesproject hebben deelgenomen (n = 
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150, 14,4%) wat betreft hun perspectief op deze zorg. Omdat de patiënten van 
deelnemende apotheken afkomstig waren van 38 dezelfde apotheken en de patiënten van 
niet-deelnemende apotheken van 10 dezelfde apotheken kwamen, vergeleken we de twee 
groepen patiënten met behulp van multilevel regressie-analyses (zie paragraaf 2.6.4). 
Daarbij controleerden we voor leeftijd, geslacht, type diabetes, opleiding en 
verzekeringsvorm van de patiënten4. Regressiecoëfficiënten worden enkel gegeven 
wanneer deelname aan de Diabetes Check de antwoorden van de patiënten significant 
voorspelde.  
 

4.3.1 Algemene voorzieningen 
De meeste patiënten gaven aan dat het bij hun apotheek mogelijk was om geneesmiddelen 
thuis te laten bezorgen (zie Tabel 4.4). Ongeveer de helft rapporteerde dat de apotheek 
beschikte over de mogelijkheid om een gesprek te voeren zonder dat andere mensen 
kunnen horen wat er besproken wordt. Multilevel regressie-analyses bleken niet mogelijk 
bij deze twee vragen. Met de niet-parametrische Mann-Whitney toets werd bekeken of de 
twee groepen patiënten significant van elkaar verschilden. Patiënten van apotheken die 
hebben deelgenomen aan de Diabetes Check gaven vaker aan dat het thuisbezorgen van 
medicijnen en het voeren van een privé-gesprek mogelijk waren dan patiënten van 
apotheken die aan geen één diabetesproject hebben deelgenomen (Z-score = -3,3, p < ,01 
en Z-score = -3,9, p < ,001). Een redelijk aantal patiënten wist echter niet of het bij hun 
apotheek mogelijk was om medicijnen thuis te laten bezorgen (n = 209, 30,3%) of om een 
privé-gesprek te voeren (n = 229, 33,2%). 
 
Volgens de meeste patiënten was er in de publieksruimte van de apotheek informatie-
materiaal aanwezig over verscheidene onderwerpen (zie Tabel 4.4). Vijfhonderdzeventig 
(82,5%) patiënten rapporteerden dat er informatie over diabetes in de apotheek lag. 
Daarnaast werd aan de patiënten gevraagd of er in hun apotheek een lijst beschikbaar was 
met gegevens van andere hulpverleners. Patiënten van apotheken die hebben 
deelgenomen aan de Diabetes Check gaven vaker aan dat dit het geval was voor diabetes 
(β = 0,83, p < ,05) en voor overige zaken (β = 0,78, p < ,05) dan patiënten van apotheken 
die niet hebben deelgenomen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat veel patiënten 
zeiden niet te weten of dergelijke lijsten er waren. Dit gold in sterkere mate voor 
patiënten van apotheken die niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check (n = 111, 
75%) dan voor patiënten van apotheken die wel hebben deelgenomen aan het project (n = 
347, 64%; β = -0,66, p < ,05). 
 
 

                                                      
4 De twee groepen patiënten (afkomstig van apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check) 

verschilden niet significant van elkaar wat betreft deze achtergrondgegevens. 
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Tabel 4.4 : Aantal (%) patiënten dat aangeeft of bepaalde algemene voorzieningen 
aanwezig zijn in de apotheek 

 
  Nee Ja Weet niet

Geen diabetesproject (n = 147)  
Mogelijkheid tot thuisbezorgen geneesmiddelen  7 (4,7%) 82 (55,4%) 59 (39,9%)
Mogelijkheid tot privé-gesprek in apotheek 24 (16,2%) 64 (43,2%) 60 (40,5%)
Informatiemateriaal over diabetes aanwezig 28 (18,9%) 120 (81,1%) 
Informatiemateriaal over andere aandoeningen aanwezig 38 (25,7%) 110 (74,3%) 
Adressenlijst voor diabetes aanwezig 121 (81,8%) 27 (18,2%) 
Adressenlijst voor overige zaken aanwezig 122 (82,4%) 26 (17,6%) 
  
Diabetes Check (n = 541)  
Mogelijkheid tot thuisbezorgen geneesmiddelen  12 (2,2%) 380 (70,1%) 150 (27,7%)**
Mogelijkheid tot privé-gesprek in apotheek 47 (8,7%) 326 (60,1%) 169 (31,2%)***
Informatiemateriaal over diabetes aanwezig 93 (17,1%) 450 (82,9%) 
Informatiemateriaal over andere aandoeningen aanwezig 149 (27,4%) 394 (62,6%) 
Adressenlijst voor diabetes aanwezig 384 (70,7%) 159 (29,3%)* 
Adressenlijst voor overige zaken aanwezig 390 (71,8%) 153 (28,2%)*  
 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 
 
 

4.3.2 Informatieverstrekking over diabetes en bijbehorende geneesmiddelen 
De helft van de patiënten behorende bij apotheken die hebben deelgenomen aan de 
Diabetes Check (n = 265, 49,3%) had schriftelijke informatie van hun apotheek ont-
vangen over diabetes in het algemeen. Dit percentage was lager voor de groep patiënten 
van apotheken die niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check (n = 39, 27,5%; 
β = 1,08, p < ,05).  
 
Tabel 4.5 laat zien welke informatie patiënten mondeling hadden ontvangen over de 
geneesmiddelen die ze gebruiken voor hun diabetes. Patiënten kregen met name 
informatie over hoe ze hun geneesmiddelen moeten gebruiken. Ongeveer een vijfde van 
de patiënten had te horen gekregen welke bijwerkingen kunnen optreden bij het gebruik 
van diabetesgeneesmiddelen. Apotheken gaven veel minder mondelinge informatie over 
de reden van gebruik, de werking van de geneesmiddelen en wat de gevolgen zijn van een 
verkeerd gebruik van de geneesmiddelen. Dit gold zowel voor apotheken die hebben 
deelgenomen aan de Diabetes Check als voor apotheken die niet hebben deelgenomen. 
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Tabel 4.5: Het percentage patiënten dat bepaalde informatie mondeling kreeg van 
apotheek a) 

 
  Geen diabetes- Diabetes
  project (n = 147) Check (n = 546)

Gebruiksinstructies 43,5% 51,0%
Gebruikswaarschuwingen 7,5% 12,1%
Indicatie 10,2% 13,2%
Werking 6,1% 10,4%
Tijd tot effect 8,2% 11,0%
Werkingsduur 3,4% 8,4%
Mogelijke bijwerkingen 16,3% 20,9%
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
 
 
Daarnaast rapporteerden de patiënten hoe vaak hun apotheek bepaalde zaken rondom het 
geneesmiddelengebruik met hen besprak. Uit Tabel 4.6 blijkt dat weinig apotheken hun 
patiënten begeleiden bij het gebruik van geneesmiddelen. Van alle aspecten waren de 
gebruiksinstructies en het belang van therapietrouw het vaakst onderwerp van gesprek. 
Uit de vergelijking tussen patiënten van apotheken die wel en niet hebben deelgenomen 
aan de Diabetes Check kwamen geen verschillen naar voren5. 
 
 
Tabel 4.6: Het percentage patiënten dat aangaf dat hun apotheek bepaalde aspecten van 

geneesmiddelengebruik bespreekt a) 
 
  (Vrijwel)    (Vrijwel)
  nooit soms meestal altijd

Geen diabetesproject      
Ervaringen met geneesmiddelen (n = 140) 77,1% 16,4% 4,3% 2,1%
Gebruikswaarschuwingen (n = 135) 81,5% 11,1% 4,4% 3,0%
Gebruiksinstructies (n = 140) 57,9% 18,6% 16,4% 7,1%
Ondervonden bijwerkingen (n = 134) 79,9% 13,4% 5,2% 1,5%
Belang therapietrouw (n = 139) 66,9% 12,9% 11,5% 8,6%
  
Diabetes Check  
Ervaringen met geneesmiddelen (n = 485) 77,3% 15,9% 4,9% 1,9%
Gebruikswaarschuwingen (n = 470) 81,9% 10,4% 5,3% 2,3%
Gebruiksinstructies (n = 477) 56,0% 21,8% 14,0% 8,2%
Ondervonden bijwerkingen (n = 465) 79,4% 12,7% 5,6% 2,4%
Belang therapietrouw (n = 473) 64,7% 16,3% 12,9% 6,1%
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 

                                                      
5 Aangezien de Diabetes Check met name gericht was op de eerste en tweede uitgifte van diabetesgenees-

middelen zijn de analyses van subparagraaf 4.2.2 tevens uitgevoerd alleen voor mensen waarbij diabetes in 
de laatste vijf jaar werd vastgesteld. Ook uit deze analyses bleek alleen dat patiënten van deelnemende 
apotheken vaker schriftelijke informatie over diabetes hadden ontvangen dan patiënten van niet-
deelnemende apotheken. 
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4.3.3 Faciliteiten op het gebied van diabetes 
Op het gebied van diabetes zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar zoals de 
insulinepen en de bloedglucosemeter. Tabel 4.7 geeft weer dat weinig apotheken aan 
diabetespatiënten vroegen of ze uitleg nodig hadden over het gebruik van deze hulp-
middelen. Ook boden weinig apotheken aan om de bloedglucosemeter te onderhouden of 
de insulinepomp te vullen. De twee groepen patiënten verschilden hierin niet van elkaar. 
 
 
Tabel 4.7: Aantal (percentage) patiënten dat aangaf dat hun apotheek bepaalde 

faciliteiten aanbood a) 
 
  Geen diabetes- Diabetes
  project Check

Aanbieden diabetespas 18 (14,2%) 83 (17,2%)
Vragen naar gebruik van diabetespas 4 (3,1%) 13 (2,7%)
Inventariseren behoefte aan uitleg diabetespas 5 (9,3%) 14 (7,6%)
Inventariseren behoefte aan uitleg insulinepen 10 (14,9%) 35 (13,4%)
Inventariseren behoefte aan uitleg bloedprikken 13 (15,1%) 35 (11,1%)
Inventariseren behoefte aan uitleg bloedglucosemeter 12 (14,3%) 59 (17,8%)
Aanbieden onderhoud van bloedglucosemeter 11 (12,6%) 87 (25,6%)
Inventariseren behoefte aan uitleg insulinepomp 2 (7,4%) 3 (4,8%)
Aanbieden vullen van insulinepomp 1 (4,2%) 4 (7,0%)
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
 
 
De patiënten gaven aan welke patiëntgerichte activiteiten hun apotheek in de afgelopen 
jaren had aangeboden op het gebied van diabetes. Apotheken boden hun patiënten vooral 
metercontroledagen en informatiebijeenkomsten aan (zie Tabel 4.8). Uit de vergelijking 
tussen patiënten van apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de Diabetes 
Check kwamen geen significante verschillen naar voren. 
 
 
Tabel 4.8: Het percentage patiënten dat bepaalde patiëntgerichte activiteiten aangeboden 

heeft gekregen a) 
 
  Geen diabetes- Diabetes
  project Check

Informatiebijeenkomst 14 (10,4%) 130 (26,5%)
Metercontroledag 28 (21,1%) 201 (41,8%)
Individuele gesprekken 5 (3,8%) 49 (10,6%)
Groepscursus 4 (3,1%) 24 (5,2%)
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
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4.3.4 Patiënt tevredenheid 
De patiënten konden hun tevredenheid met de dienstverlening van hun apotheek aan-
geven door te reageren op 29 stellingen. We berekenden gemiddelden voor de volgende 
schalen: algemeen oordeel, informatieverstrekking, bespreken voortgang behandeling en 
bejegening (zie paragraaf 2.3.3). De gemiddelden op deze schalen konden variëren van 1 
tot en met 4.  
 
Uit de resultaten bleek dat de patiënten over het algemeen redelijk positief waren over 
hun apotheek (M = 2,5, SD = 0,8). Ze waren vooral te spreken over hoe ze werden be-
jegend door hun apotheek (M = 3,1, SD = 0,7). Patiënten waren van mening dat de 
informatieverstrekking (M = 2,4, SD = 0,9) en met name het bespreken van de voortgang 
van de behandeling (M = 2,1, SD = 0,9) voor verbetering vatbaar zijn. Dit gold voor 
patiënten van apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check. 
 
 

4.4 Gezondheid, zelfzorg en geneesmiddelengebruik 
 
Belangrijk om te weten is of de Diabetes Check het uiteindelijke gedrag van patiënten ten 
positieve heeft veranderd. Het idee was dat patiënten die voorlichting ontvangen van hun 
apotheek over het gebruik van diabetesgeneesmiddelen beter in staat zijn om genees-
middelen volgens voorschrift te gebruiken en zich minder druk maken over het gebruik 
van geneesmiddelen. Daarom vergeleken we de twee groepen patiënten wat betreft sub-
jectieve gezondheid, zelfzorg en geneesmiddelengebruik. 
 
 

4.4.1 Subjectieve gezondheid 
De twee groepen patiënten gaven aan wat ze over het algemeen van hun gezondheid 
vonden (zie Tabel 4.9). Het merendeel van de patiënten beleefde de eigen gezondheid als 
matig tot goed en dit gold voor beide groepen patiënten. 
 
 
Tabel 4.9: Subjectieve gezondheid van patiënten a) 
 

  Geen diabetes- Diabetes
  project (n = 147) Check (n = 541)

Uitstekend 2,0% 5,5%
Zeer goed 11,6% 10,1%
Goed 63,9% 62,5%
Matig 20,4% 20,5%
Slecht 2,0% 1,3%
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
 
 

4.4.2 Zelfzorg 
Op de vragenlijst over gebruikte zelfzorg (Van de Ven en Snoek, 1999) gaven de 
patiënten aan hoe ze omgaan met hun diabetes, bijvoorbeeld hoe vaak ze hun 
bloedglucose hebben gecontroleerd en hoe vaak ze een maaltijd hebben overgeslagen in 
de afgelopen week. 
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De patiënten controleerden hun bloedsuiker gemiddeld op bijna drie dagen van de week 
en twee à drie maal per dag (zie Tabel 4.10). Alle twee de groepen sloegen vrijwel nooit 
een maaltijd of een insuline-injectie over. Uit de vergelijking van de twee groepen 
patiënten kwamen geen significante verschillen naar voren. 
 
 
Tabel 4.10: Het gemiddelde (standaarddeviatie) op de zelfzorgvragen a) 
 

  Geen diabetes- Diabetes
  project Check

Op hoeveel dagen bloedsuiker gecontroleerd 3,0 (2,8) 2,8 (2,9)
Hoe vaak per dag bloedsuiker gecontroleerd 2,4 (1,9) 2,4 (2,1)
Hoe vaak per week maaltijd overgeslagen 0,4 (1,1) 0,3 (1,1)
Hoe vaak per week insuline-injectie overgeslagen 0,3 (1,3) 0,3 (1,0)
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
 
 

4.4.3 Geneesmiddelengebruik 
Op de BMQ specific (Horne e.a., 1999) gaven de patiënten aan hoe ze aankijken tegen 
het gebruik van geneesmiddelen. Deze vragenlijst geeft aan in hoeverre iemand het 
gebruik van geneesmiddelen noodzakelijk vindt en hoeveel risico’s hij/zij ziet in het 
gebruik van geneesmiddelen (zie subparagraaf 2.3.3). De somscores voor deze twee 
aspecten varieerden van 5 tot en met 25. Het bleek dat de twee groepen patiënten van 
mening waren dat het gebruik van geneesmiddelen noodzakelijk is (zie Tabel 4.11). 
Beide groepen zagen minder risico’s in het gebruik van diabetesgeneesmiddelen. 
 
Op de MARS-5 (Horne , submitted) gaven patiënten aan hoe therapietrouw ze zijn. Ook 
hier werd een somscore berekend, die varieerde van 5 tot en met 25. De gemiddelden in 
Tabel 4.11 laten zien dat patiënten naar eigen zeggen hun geneesmiddelen volgens 
voorschrift gebruiken. Dit gold voor beide groepen patiënten. 
 
 
Tabel 4.11: Gemiddelden (standaarddeviatie) op vragen over geneesmiddelengebruik a) 
 

  Geen diabetes- Diabetes
  project Check

BMQ-noodzakelijkheid 19,5 (3,7) 19,9 (3,5)
BMQ-risico’s 13,2 (3,9) 13,7 (3,8)
MARS-5 22,6 (2,5) 23,0 (2,4)
 
a) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
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4.5 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk is bekeken hoe patiënten aankijken tegen de farmaceutische patiënten-
zorg en of de Diabetes Check hierin verandering heeft gebracht. Daarnaast is gekeken 
naar de subjectieve gezondheid, zelfzorg en het geneesmiddelengebruik van de patiënten. 
 
 

4.5.1 Farmaceutische patiëntenzorg 
Een redelijk grote groep patiënten wist niet welke algemene voorzieningen aanwezig 
waren in hun apotheek. Wat betreft de uitgifte van geneesmiddelen bleek dat patiënten 
van hun apotheek met name informatie kregen over de gebruiksinstructies van 
diabetesgeneesmiddelen. Veel minder werd besproken wat iemand kon verwachten van 
diabetesgeneesmiddelen en wat de daadwerkelijke ervaringen van iemand waren met 
diabetesgeneesmiddelen. Ook kregen mensen met diabetes weinig hulp bij het gebruiken 
van verschillende hulpmiddelen. Volgens de patiënten boden de apotheken hen met name 
een metercontroledag en een informatiebijeenkomst aan.  
 
Patiënten waren over het algemeen tevreden met de dienstverlening van hun apotheek. Ze 
waren met name te spreken over hoe ze in de apotheek benaderd werden. Wel vonden de 
patiënten dat de informatieverstrekking en het bespreken van de voortgang van de be-
handeling beter konden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat veel patiënten aangaven 
dat ze alle nodige informatie van hun huisarts of diabetesverpleegkundige kregen en dat 
ze het niet de taak van de apotheek vonden om hen voor te lichten. 
 
De meeste patiënten vonden dat ze een matige tot goede gezondheid hadden. De huidige 
groep van mensen met diabetes controleerden hun bloedsuiker geregeld en sloegen zelden 
een maaltijd of insuline-injectie over. Ook waren de patiënten naar eigen zeggen therapie-
trouw. 
 
 

4.5.2 Effecten van de Diabetes Check 
De patiënten behorende bij apotheken die wel en niet hebben deelgenomen aan de 
Diabetes Check verschilden op weinig punten van elkaar. De positieve effecten die 
werden gevonden waren dat patiënten van deelnemende apotheken vaker aangaven dat 
het mogelijk was om geneesmiddelen thuis te laten bezorgen of om een privé-gesprek te 
voeren in de apotheek. Ook rapporteerden patiënten van deelnemende apotheken vaker 
dat er een adressenlijst van andere hulpverleners beschikbaar was in de apotheek dan 
patiënten van niet-deelnemende apotheken.  
 
De patiënten lijken niet veel gemerkt te hebben van activiteiten specifiek op het vlak van 
de diabeteszorg. Patiënten van apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes 
Check gaven alleen vaker aan dat ze schriftelijke informatie over diabetes in het 
algemeen hadden ontvangen dan patiënten van apotheken die niet hebben deelgenomen 
aan het project. De twee groepen patiënten verschilden niet wat betreft informatie rondom 
de eerste en tweede uitgifte van diabetesgeneesmiddelen of wat betreft de aangeboden 
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faciliteiten op het gebied van diabetes. Dit gold ook voor de patiënten die pas in de afge-
lopen vijf jaar diabetesgeneesmiddelen zijn gaan gebruiken. 
 
Wat betreft de zelfgerapporteerde zelfzorg en therapietrouw werden tevens geen 
verschillen gevonden tussen de twee groepen patiënten. Oftewel, activiteiten die zijn 
ingevoerd in het kader van de Diabetes Check lijken zich niet vertaald te hebben in een 
betere zelfzorg of een hogere therapietrouw bij de patiënten.  
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5 Aflevergegevens van diabetesgeneesmiddelen 
 
 
 

5.1 Inleiding 
 
In het voorgaande hoofdstuk is beschreven in hoeverre patiënten tevreden waren over de 
door apotheken geleverde zorg en hoe hun therapietrouw was op basis van zelfrapportage. 
Daarbij werd gekeken of de antwoorden van patiënten van apotheken die hebben deel-
genomen aan de Diabetes Check verschilden van die van patiënten van wie de apotheek 
geen speciale aandacht besteedde aan diabetespatiënten in de afgelopen jaren. Dit hoofd-
stuk kijkt op een andere manier naar het geneesmiddelengebruik van diabetespatiënten, 
namelijk op basis van aflevergegevens van apotheken. Deze gegevens zijn verkregen bij 
de SFK voor de jaren 2000 en 2004.  
 
In totaal zijn voor 55 apotheken gegevens aangevraagd. Voor 46 apotheken waren de 
gegevens zowel voor 2000 als 2004 aanwezig. Van deze 46 apotheken hadden er slechts 
vier aan geen enkele activiteit deelgenomen op het gebied van diabetes. Dit betekent dat 
een analyse waarin deze apotheken vergeleken worden met apotheken die hebben 
deelgenomen aan de Diabetes Check niet zinvol is. Daarom hebben we in dit hoofdstuk 
ervoor gekozen de analyses voor de totale groep van apotheken te doen en te toetsen of 
het geneesmiddelengebruik van diabetespatiënten in 2004 anders was dan in 2000. Dit 
betekent dat dit deel van het onderzoek een opzet heeft met een voormeting (2000) en een 
nameting (2004). De gegevens zullen geanalyseerd worden met behulp van multilevel 
analyses, waarbij gekozen is voor een mixed model met herhaalde metingen. Deze manier 
van analyseren maakt het mogelijk om zowel de gegevens van de patiënten met twee 
metingen als die met slechts één meting in de analyses te betrekken (Goldstein, 1995; zie 
ook Van Weert e.a., 2005).  
 
In paragraaf 5.2 geven we informatie over de samenstelling van de patiëntpopulatie en het 
aantal voorgeschreven recepten en daily defined doses (ddd’s) voor diabetesmiddelen. 
Echter, het voorschrijfvolume is geen goede maat om de mogelijke invloed van de 
apotheek te bestuderen. Het is immers de huisarts die voorschrijft en apotheken hebben 
hierop wellicht niet veel invloed. Wel kunnen de apotheken invloed uitoefenen op de 
patiënt door deze goed voor te lichten over het belang van het opvolgen van de 
voorschriften en het blijven gebruiken van geneesmiddelen. In paragraaf 5.3 kijken we 
daarom naar het kortdurend gebruik van diabetesmiddelen en naar de therapietrouw van 
de patiënten.  
 
 

5.2 Achtergrondgegevens 
 

5.2.1 Apotheken en hun patiënten 
In 2000 leverden de 46 apotheken 102.607 recepten voor diabetesmiddelen af aan 14.150 
patiënten. Hiervan was 53,7% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 64,1 
jaar (SD = 16,0). Van de patiënten gebruikte 28,1% alleen insuline, 63,3% gebruikte 
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alleen orale bloedglucoseverlagende middelen en 8,6% gebruikten beide soorten 
middelen. 
 
Voor 2004 geldt dat de apotheken 143.345 recepten afleverden aan 17.730 patiënten6. 
Hiervan was 51,8% vrouw. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 64,1 jaar (SD = 
15,5). Van alle patiënten gebruikte 22,4% alleen insuline, 64,4% gebruikte alleen orale 
bloedglucoseverlagende middelen en 13,2% gebruikten beide soorten middelen. Het 
aantal mensen dat zowel insuline als orale bloedglucoseverlagende middelen gebruikte 
was daarmee in 2004 hoger dan in 2000. 
 
 

5.2.2 Voorschrijfvolume 
In 2000 leverden apotheken ruim 6 recepten per jaar af aan patiënten die orale bloed-
glucoseverlagende middelen gebruikten (zie Tabel 5.1). In 2004 was dit aantal significant 
gestegen tot ruim 7 recepten per jaar (Chi-square = 23,8, p < ,001). Het aantal afgeleverde 
insuline-recepten per patiënt is tussen 2000 en 2004 juist licht gedaald; dit verschil is 
echter niet significant.  
 
 
Tabel 5.1: Gemiddeld aantal (SE) recepten voor diabetesmiddelen (n = 18.962 patiënten 

voor orale middelen, n = 8823 voor insuline) a) 

 
  2000 2004

Insuline 6,0 (0,1) 5,8 (0,2)
Orale bloedglucoseverlagende middelen 6,5 (0,2) 7,7 (0,2)***
 
a) Gemiddelden geschat met behulp van multilevel analyses, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van de 

patiënten 
*** p < ,001. 
 
 
Tabel 5.2 laat zien hoeveel daily defined doses (ddd’s, zie paragraaf 2.4 voor een be-
schrijving) de patiënten afgeleverd kregen in 2000 en in 2004. Hoewel de apotheken in 
2004 iets minder insulinerecepten per patiënt afleverden, was het aantal afgeleverde ddd’s 
per patiënt in 2004 significant hoger dan in 2000 (Chi-square = 81,7, p < ,001). Ook voor 
orale bloedglucoseverlagende middelen gold dat het aantal afgeleverde ddd’s in 2004 
significant hoger was dan in 2000 (Chi-square = 143,8, p < ,001). Het Genees- en 
hulpmiddelen Informatie Project (GIP) vond tevens een stijging in het gebruik van 
diabetesmiddelen over de afgelopen jaren (GIP, 2005). 
 
 

                                                      
6 In 2000 kreeg één patiënt 889 recepten. In 2004 kregen drie patiënten meer dan 400 recepten. Hun gegevens zijn uit de 

analyses gelaten. 
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Tabel 5.2: Gemiddelde aantal (SE) afgeleverde ddd’s voor diabetesmiddelen (n = 
18.962 patiënten voor orale middelen, n = 8823 voor insuline) a) 

 
  2000 2004

Insuline 479,9 (10,3) 534,2 (11,0)***
Orale bloedglucoseverlagende middelen 356,4 (6,7) 434,0 (8,7) ***
 
a) Gemiddelden geschat met behulp van multilevel analyses, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van de 

patiënten 
*** p < ,001. 
 
 

5.3 Gebruik van diabetesmiddelen 
 

5.3.1 Kortdurend gebruik van diabetesmiddelen 
Een belangrijk kenmerk van het gebruik van diabetesmiddelen is dat deze chronisch 
gebruikt moeten worden. Het is bekend dat de therapietrouw van patiënten niet altijd 
hoog is (zie hoofdstuk 1). In deze paragraaf wordt gekeken naar het aantal patiënten dat 
per jaar slechts één recept of maximaal twee recepten voor diabetesmiddelen heeft 
afgehaald. Uiteraard is het zo dat iemand die in december voor het eerst met diabetes 
wordt gediagnosticeerd meer kans heeft op kortdurend gebruik dan iemand die al een jaar 
diabetes heeft. Echter, we gaan ervan uit dat dit probleem zich in 2000 en 2004 in gelijke 
mate voordoet. 
 
Tabel 5.3 laat zien dat het percentage gebruikers dat maar één recept of maximaal twee 
recepten ophaalde voor insuline tussen 2000 en 2004 nauwelijks verschilt. Kijken we 
naar de orale bloedglucoseverlagende middelen dan valt op dat het aantal mensen dat 
maar één recept (Chi-square = 49,7, p < ,001) of maximaal twee recepten (Chi-square = 
54,1, p < ,001) op jaarbasis ophaalde significant daalde van 2000 naar 2004.  
 
 
Tabel 5.3: Het percentage patiënten dat diabetesgeneesmiddelen kortdurend gebruikte 
 (n = 18.962 patiënten voor orale middelen, n = 8823 voor insuline) a) 

 

  2000 2004

Patiënten met één recept 
Insuline 10,4% 10,0%
Orale bloedglucoseverlagende middelen 8,7% 5,9%***
 
Patiënten met maximaal twee recepten 
Insuline 19,4% 19,2%
Orale bloedglucoseverlagende middelen 16,2% 11,5%***
 
a) Percentages geschat met behulp van multilevel analyses, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van de 

patiënten 
*** p < ,001. 
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5.3.2 Therapietrouw 
Patiënten krijgen geneesmiddelen voor een bepaalde duur mee. Na verloop van tijd 
moeten zij een herhaalrecept halen. In deze paragraaf bekijken we in hoeverre patiënten 
die ten minste twee recepten kregen op tijd hun herhaalrecept ophaalden. Hierbij gaan we 
uit van de assumptie dat zij per dag één ddd voorgeschreven hebben gekregen. Berekend 
is, op basis van de afleverdata van de geneesmiddelen, voor hoeveel dagen in totaal de 
patiënt geneesmiddelen heeft gehad en hoeveel ddd’s per dag de patiënt uiteindelijk 
gebruikte. Besloten is een patiënt therapietrouw te noemen als deze 0,8 ddd per dag of 
meer gebruikte. Dit is uiteraard een arbitraire grens, maar deze wordt ook wel in ander 
onderzoek gebruikt. Omdat we ervan uitgaan dat alle patiënten, zowel insulinegebruikers 
als gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen, therapietrouw zouden moeten 
zijn, is geen onderscheid gemaakt tussen deze groepen patiënten. De analyses zijn uit-
gevoerd op geneesmiddelniveau. Dit wil zeggen dat wanneer een patiënt bijvoorbeeld 
drie middelen gebruikte, er voor die patiënt drie uitkomstmaten in de analyse zijn be-
trokken. Daarbij is – vanwege het gebruik van multilevel analyses -  rekening gehouden 
met het feit dat deze uitkomstmaten binnen een patiënt met elkaar samenhangen. Er zijn 
in de multilevel analyses vier niveaus onderscheiden: jaar van meting, apotheek, patiënt 
en geneesmiddel. 
 
Uit tabel 5.4 blijkt dat het percentage therapietrouwe patiënten licht is afgenomen tussen 
2000 en 2004, maar dit verschil is niet significant. In totaal waren patiënten in (bijna) 
60% van de gevallen (op geneesmiddelniveau) therapietrouw. 
 
 
Tabel 5.4: Het percentage patiënten dat therapietrouw was (n = 22.121 patiënten, n = 

45915 middelen a,b) 

 

  2000 2004

Diabetesgeneesmiddelen totaal 60,0% 58,0%
 
a) Percentages geschat met behulp van multilevel analyses, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van de 

patiënten. 
b) Geen significante verschillen gevonden, p < ,05. 
 
 

5.4 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk is gekeken naar de veranderingen in het gebruik van diabetesmiddelen 
tussen 2000 en 2004 bij patiënten van 46 apotheken. Hierbij is geen onderscheid gemaakt 
naar apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check en apotheken die geen 
activiteiten hebben ontplooid op het gebied van diabetes. Dit omdat slechts vier 
apotheken helemaal geen speciale activiteiten op het gebied van diabetes hadden 
uitgevoerd tussen 2000 en 2004.  
 
De resultaten lieten zien dat het percentage patiënten dat slechts kortdurend (één of twee 
recepten op jaarbasis) orale bloedglucoseverlagende middelen gebruikten tussen 2000 en 
2004 is afgenomen. Een dergelijke daling was niet waarneembaar bij patiënten die 
insuline gebruikten. Ongeveer 60% van de patiënten was therapietrouw (dat wil zeggen 
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ze gebruikten meer dan 0,8 ddd per dag) en de mate van therapietrouw veranderde niet 
van 2000 naar 2004.   
  
Er kan geconcludeerd worden dat het aantal kortdurende gebruikers van orale bloed-
glucoseverlagende middelen lijkt te zijn afgenomen in de laatste vier jaar. Onduidelijk is 
in hoeverre deze veranderingen toe te schrijven zijn aan de implementatie van de 
Diabetes Check of aan andere activiteiten in de apotheken.  
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6 Algemene samenvatting en discussie 
 
 
 
In het kader van de MeerJarenAfspraken (MJA) Farmacie heeft de KNMP in de af-
gelopen jaren verschillende activiteiten ontplooid om de farmaceutische patiëntenzorg 
binnen Nederlandse openbare apotheken te verbeteren. In juni 2005 zal de KNMP een 
eindevaluatie van deze activiteiten indienen bij het Ministerie van VWS. Het huidige 
onderzoek evalueerde de implementatie van activiteiten op het gebied van het gepast 
gebruik van geneesmiddelen. Het onderzoek richtte zich op het project de Diabetes Check 
en bekeek of dit project de farmaceutische patiëntenzorg in het algemeen en de diabetes-
zorg in het bijzonder heeft bevorderd in Nederlandse openbare apotheken. De farmaceu-
tische zorg werd bekeken vanuit het perspectief van apothekers, apothekersassistenten en 
patiënten. We vergeleken apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check met 
apotheken die aan geen één diabetesproject hebben deelgenomen. Ook bekeken we of de 
aflevergegevens van diabetesgeneesmiddelen veranderd waren tussen 2000 en 2004. 
 
 

6.1 Farmaceutische patiëntenzorg in Nederlandse openbare apotheken 
 
Farmaceutische patiëntenzorg is de zorg van de apotheek voor de individuele patiënt op 
het gebied van de farmacotherapie (KNMP, 2004). Het doel van deze zorg is om de 
patiënt en zijn/haar zorgvraag centraal te stellen en om de kwaliteit van leven van de 
patiënt te verbeteren.  
 
Uit de huidige evaluatie bleek dat de benodigde faciliteiten voor patiëntgerichte farma-
ceutische zorg aanwezig zijn in de Nederlandse openbare apotheken. In vrijwel alle 
apotheken was het mogelijk om een privé-gesprek te voeren met patiënten en om 
medicijnen thuis te laten bezorgen. Ook hadden de meeste apotheken informatiemateriaal 
in hun apotheek liggen over verschillende aandoeningen en was er een lijst beschikbaar 
met adresgegevens van andere hulpverleners. Een kanttekening hierbij is dat veel van de 
patiënten niet wisten of hun apotheek over deze faciliteiten beschikten.  
 
Daarnaast is bekeken welke informatie apotheken mondeling geven bij de uitgifte van 
geneesmiddelen in het algemeen en diabetesgeneesmiddelen in het bijzonder. Het bleek 
dat apotheken patiënten met name informeren over de gebruiksinstructies en gebruiks-
waarschuwingen van geneesmiddelen. Veel minder werd ingegaan op waarom de patiënt 
een geneesmiddel moet gebruiken en wat de patiënt kan verwachten aan werking en 
bijwerkingen. De apotheken begonnen niet vaak op eigen initiatief een gesprek met de 
patiënten om na te gaan of ze behoefte hebben aan meer informatie of om te bekijken hoe 
de patiënten het gebruik van geneesmiddelen ervaren. De Inspectie voor de Gezondheids-
zorg constateerden in 2002/2003 vergelijkbare tekortkomingen op het gebied van infor-
matieoverdracht en geneesmiddelenbegeleiding (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 
2003). 
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Al met al waren patiënten tevreden over de zorg die hun apotheek verleende en waren ze 
te spreken over hoe ze werden bejegend door het apotheekteam. De patiënten gaven wel 
aan dat de informatieverstrekking en de bespreking van de voortgang van de behandeling 
beter kon. Deze resultaten zijn in overeenstemming met eerdere studies die lieten zien dat 
patiënten tevreden zijn over hoe ze worden benaderd door het apotheekteam, maar dat ze 
vinden dat de informatievoorziening beter kan (Kerssens e.a., 1997; Pronk, 2002; Sluijs 
e.a., 1995; Stussgen en Straten, 2000).  
 
Kortom, de informatieverstrekking en de actieve bejegening binnen de Nederlandse open-
bare apotheken zouden nog verbeterd kunnen worden. Apotheken zouden meer aandacht 
kunnen besteden aan de reden van gebruik en wat patiënten kunnen verwachten van het 
gebruik van een bepaald geneesmiddel. Hierbij is het belangrijk dat de apotheken hun 
toegevoegde waarde boven andere hulpverleners benadrukken. Nu geven veel patiënten 
nog aan dat ze voldoende worden geïnformeerd over hun aandoening en geneesmiddelen 
door de huisarts of de (diabetes)verpleegkundige. Ook onderzoek van Van der Schee e.a. 
(2003) toonde aan dat patiënten informatie over hun behandeling het liefst ontvangen van 
hun huisarts en daarna pas van hun apotheker. Echter, het apotheekteam bestaat bij uitstek 
uit mensen die kennis hebben over de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen, 
meer dan de huisarts of de (diabetes)verpleegkundige. Bovendien hebben Blom e.a. 
(1998) laten zien dat ongevraagd advies van de apotheker (in dit geval bij de aankoop van 
zelfzorgmiddelen) wel op prijs werd gesteld. Patiënten waardeerden het ongevraagde 
advies met name omdat ze geloofden in de deskundigheid van de apotheek op het gebied 
van geneesmiddelen. Door deze deskundigheid te benadrukken en door het gebruik van 
geneesmiddelen actief te bespreken met patiënten zouden apotheken hun rol binnen de 
farmaceutische patiëntenzorg nog kunnen vergroten.  
 
 

6.2 Implementatie van de Diabetes Check 
 
De Diabetes Check was een project op het gebied van de farmaceutische patiëntenzorg en 
had als doel om de zorgverlening aan mensen met diabetes te verbeteren en de samen-
werking tussen zorgverleners onderling te bevorderen (KNMP, 2004). Het project 
bestond uit nascholing van de apothekers en apothekersassistenten, de implementatie van 
protocollen, het uitvoeren van samenwerkingsactiviteiten en de organisatie van patiënt-
gerichte activiteiten.  
 
Het huidig onderzoek laat zien dat de implementatie van de Diabetes Check voorspoedig 
en succesvol is verlopen. De meeste apotheken gaven aan dat ze meer dan twee proto-
collen hadden ingevoerd en meer dan twee patiëntgerichte activiteiten hadden georgani-
seerd. Dit terwijl de doelstelling van het project was dat er maar één protocol en één 
patiëntgerichte activiteit werd ingevoerd. Deze implementatiecijfers waren bovendien 
hoger dan de cijfers die werden gerapporteerd door Zorgplan en WINAp (Beijer en de 
Blaey, 2004; Dirven, 2004). Mogelijk zijn de apotheken doorgegaan met het invoeren van 
protocollen en patiëntgerichte activiteiten nadat hun officiële deelname aan de Diabetes 
Check was afgelopen.  
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De apothekers en apothekersassistenten zelf waren positief over de Diabetes Check. De 
opbouw van het project was naar hun mening goed en tevens werd aan verschillende 
randvoorwaarden voldaan. Volgens de apothekers en de apothekersassistenten had de 
Diabetes Check de farmaceutische patiëntenzorg die in hun apotheek werd verleend 
positief beïnvloed. Deze resultaten komen overeen met de eerdere evaluaties van de 
Diabetes Check, die lieten zien dat deelnemende apothekers en apothekersassistenten 
tevreden waren over het project (Beijer en de Blaey, 2004). De enige negatieve aspecten 
die door apotheken gerapporteerd werden, waren dat er te weinig patiënten voor een 
eerste of tweede uitgifte bij de apotheek kwamen om routine op te bouwen en dat 
sommige huisartsen afwijzend stonden tegenover verdergaande samenwerking (Dirven, 
2004).  
 
 

6.3 Effecten van de Diabetes Check op de farmaceutische patiëntenzorg 
 
Een belangrijke vraag is of de Diabetes Check de farmaceutische patiëntenzorg in Neder-
landse apotheken heeft veranderd. WINAp en Zorgplan vergeleken de zorg vóór en ná de 
Diabetes Check binnen deelnemende apotheken en lieten zien dat de Diabetes Check de 
diabeteszorg heeft verbeterd (Beijer en de Blaey, 2004; Dirven, 2004). In de huidige 
evaluatie werden apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check vergeleken 
met apotheken die aan geen één diabetesproject hebben deelgenomen. Ook hier bleek dat 
deelname aan de Diabetes Check de zorg aan mensen met diabetes heeft verbeterd. 
Deelnemende apotheken gaven aan dat ze vaker informatie gaven bij de uitgifte van 
diabetesgeneesmiddelen en dat ze meer patiëntgerichte activiteiten hadden georganiseerd 
voor mensen met diabetes dan niet-deelnemende apotheken. Daarnaast vroegen 
deelnemende apotheken vaker naar de behoefte aan uitleg over enkele hulpmiddelen en 
hadden ze meer samengewerkt met andere hulpverleners dan niet-deelnemende 
apotheken. 
 
Wat betreft de farmaceutische patiëntenzorg in het algemeen verschilden de apotheken 
die wel en niet hebben deelgenomen aan de Diabetes Check echter weinig van elkaar. Dit 
lijkt erop te wijzen dat apotheken de kennis uit de Diabetes Check (nog) niet hebben 
toegepast op de farmaceutische zorg in het algemeen. Een ander mogelijke verklaring is 
dat alle apotheken in de afgelopen vijf jaar aandacht hebben besteed aan de 
farmaceutische patiëntenzorg binnen hun apotheek. Deze zorg heeft de afgelopen jaren 
hoog op de agenda gestaan en kan ervoor gezorgd hebben dat alle apotheken, los van 
deelname aan de Diabetes Check, de algemene farmaceutische zorg hebben verbeterd. Dit 
kan de mogelijke effecten van de Diabetes Check op de farmaceutische patiëntenzorg in 
het algemeen hebben gemaskeerd. 
 
De mening van patiënten over hun apotheek geeft een indicatie of zij iets hebben gemerkt 
van activiteiten op het gebied van de diabeteszorg. Uit de antwoorden van de patiënten 
bleek dat patiënten van deelnemende apotheken vaker op de hoogte waren van aanwezige 
algemene voorzieningen dan patiënten van niet-deelnemende apotheken. Patiënten van 
deelnemende apotheken hadden bovendien vaker schriftelijke informatie gekregen over 
diabetes in het algemeen. Ze hadden echter niet vaker mondelinge informatie ontvangen 
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bij de uitgifte van diabetesgeneesmiddelen of vaker uitleg gehad over het gebruik van 
hulpmiddelen dan patiënten van apotheken die niet hebben deelgenomen aan de Diabetes 
Check.  
 
Bovenstaande resultaten lijken erop te wijzen dat de patiënten weinig gemerkt hebben 
van activiteiten op het vlak van de diabeteszorg. De Diabetes Check was vooral gericht 
op het verbeteren van de eerste en tweede uitgifte van geneesmiddelen. Als patiënten dus 
al iets van activiteiten in het kader van de Diabetes Check zouden merken, dan zou dit 
vooral moet gelden voor patiënten die recent diabetesgeneesmiddelen zijn gaan ge-
bruiken. Daarom hebben we ook enkel de patiënten van de twee groepen apotheken met 
elkaar vergeleken die in de afgelopen vijf jaar diabetesgeneesmiddelen zijn gaan ge-
bruiken. Opnieuw bleek alleen dat patiënten van deelnemende apotheken beter op de 
hoogte waren van algemene voorzieningen en vaker schriftelijke informatie over diabetes 
in het algemeen hadden ontvangen dan patiënten van niet-deelnemende apotheken. 
 
De verbeteringen in de diabeteszorg zoals gerapporteerd door de apothekers en de 
apothekersassistenten hebben zich bovendien niet vertaald in een betere zelfzorg of een 
hogere therapietrouw bij patiënten. De zelfgerapporteerde zelfzorg en therapietrouw was 
gelijk voor  patiënten van apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check en 
patiënten van apotheken die niet hebben deelgenomen. Helaas was het niet mogelijk om 
de aflevergegevens van diabetesgeneesmiddelen, de SFK-cijfers, te vergelijken van 
apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes Check en apotheken die aan geen 
één diabetesproject hebben deelgenomen. De SFK-gegevens lieten wel zien dat het aantal 
kortdurende gebruikers van orale bloedglucoseverlagende middelen was gedaald van 
2000 naar 2004 voor de gehele groep apotheken. 
 
Belangrijk om op te merken is dat zelfzorg en therapietrouw beïnvloed worden door vele 
factoren waar de geleverde zorg er slechts één van is (WHO, 2003). Op andere factoren 
die therapietrouw beïnvloeden zoals persoonskenmerken, kenmerken van de behandeling, 
kenmerken van de aandoening en sociaal-economische factoren hebben de apotheken 
geen enkele invloed. Daarnaast zijn er de laatste jaren op het gebied van de diabeteszorg 
meerdere activiteiten ontplooid, bijvoorbeeld door de inzet van 
diabetesverpleegkundigen. De vraag is dan ook of het te verwachten is dat projecten ter 
verbetering van de farmaceutische patiëntenzorg een aanzienlijke invloed kunnen hebben 
op de therapietrouw van patiënten.  
 
 

6.4 Beperkingen van het huidig onderzoek 
 
Een groot nadeel van de huidige evaluatie is dat we niet beschikten over gegevens van 
vóór de invoering van de Diabetes Check. Het hebben van een voormeting is belangrijk 
bij het evalueren van projecten zoals de Diabetes Check. Alleen dan kan bekeken worden 
of een project heeft gezorgd voor verbetering in de geleverde zorg onafhankelijk of een 
dergelijke verbetering ook bij andere projecten is opgetreden.  
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Daarnaast zou het interessant zijn om geruime tijd na de invoering van de Diabetes Check 
de farmaceutische patiëntenzorg nogmaals te bekijken bij apotheken die wel en niet 
hebben deelgenomen aan het project. De resultaten met betrekking tot de implementatie 
van de Diabetes Check lijken erop te wijzen dat apotheken doorgaan met het invoeren 
van protocollen en het organiseren van patiëntgerichte activiteiten nadat hun officiële 
deelname aan het project reeds is beëindigd. Het zou heel goed kunnen dat de verschillen 
in farmaceutische patiëntenzorg tussen de twee groepen apotheken in de loop der tijd 
toenemen en dat ook de patiënten uiteindelijk een verandering in de zorg opmerken. 
 
Een andere beperking van het onderzoek is dat de farmaceutische patiëntenzorg alleen 
bekeken is met behulp van zelfrapportage. Voor de apothekers en apothekersassistenten 
was het duidelijk dat de vragenlijst ging over de evaluatie van de Diabetes Check en over 
de kwaliteit van zorg binnen hun apotheek. Dit kan geleid hebben tot sociaal wenselijke 
antwoorden omdat de apothekers en apothekersassistenten hun apotheek goed voor de 
dag wilden laten komen. Wat betreft de patiënten kan men zich afvragen of zij überhaupt 
in staat zijn om verschillen in farmaceutische patiëntenzorg op te merken en te rappor-
teren. Een betere manier om de effecten van de Diabetes Check of andere projecten te 
onderzoeken zou zijn om daadwerkelijke gesprekken tussen het apotheekteam en de 
patiënt te observeren door middel van video-opnames of onaangekondigde inspectie-
bezoeken. 
 
 

6.5 Aanbevelingen 
 
Op basis van de huidige evaluatie kunnen we een aantal aanbevelingen doen om de 
farmaceutische patiëntenzorg in Nederlandse openbare apotheken verder te verbeteren. 
Ten eerste zouden de apotheken hun patiënten vaker kunnen informeren over het gebruik 
van geneesmiddelen en zouden ze vaker uit eigen initiatief vragen kunnen stellen over het 
geneesmiddelengebruik. Belangrijk hierbij is dat de apotheek patiëntgericht te werk gaat. 
Met andere woorden, de wensen en de behoeften van de patiënt moeten als uitgangspunt 
dienen bij de informatie-uitwisseling tussen het apotheekteam en de patiënt. 
 
Bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel is het van belang dat de apotheek de patiënt 
niet alleen informeert over de gebruiksinstructies maar ook vertelt waarom de patiënt het 
geneesmiddel moet gebruiken en wat hij/zij kan verwachten. Aangezien patiënten meestal 
ook informatie over de behandeling ontvangen van hun huisarts, is het verstandig om 
eerst na te gaan welke informatie de patiënt reeds gekregen heeft. Vervolgens kan de 
apotheker of apothekersassistent zijn/haar voorlichting afstemmen op de kennis die de 
patiënt al heeft. 
 
De informatie-uitwisseling bij de tweede uitgifte van een geneesmiddel kan verbeterd 
worden door patiënten te vragen naar de ervaringen met het gebruikte geneesmiddel. Wat 
voor effecten heeft het geneesmiddel bij de patiënt en heeft de patiënt problemen om het 
geneesmiddel volgens de voorschriften te gebruiken? Door deze aspecten actief met 
patiënten te bespreken kan de apotheek bijdragen aan het bevorderen van de therapie-
trouw van patiënten.  
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Als laatste is het aan te bevelen dat apotheken proberen om de samenwerking met de 
huisarts en de (diabetes)verpleegkundige te versterken. Zoals gebleken is uit reacties van 
patiënten, zijn de huisarts en de verpleegkundige belangrijke andere informatieverstrek-
kers op het gebied van aandoeningen en geneesmiddelen. Door afspraken te maken met 
de huisarts en de verpleegkundige over de zorg kan voorkomen worden dat patiënten 
tegenstrijdige informatie ontvangen of dat ze bepaalde informatie niet ontvangen. 
 
 

6.6 Tot slot 
 
De resultaten van de huidige evaluatie laten zien dat het project de Diabetes Check de 
farmaceutische patiëntenzorg op het gebied van diabetes heeft verbeterd. Het project 
leidde er toe dat mensen met diabetes meer informatie kregen over de gebruiksinstructies 
van diabetesgeneesmiddelen en dat ze meer patiëntgerichte activiteiten aangeboden 
kregen.  
 
Indien gekeken wordt naar de tevredenheid van de patiënten met de dienstverlening in 
Nederlandse apotheken missen patiënten met name informatie over waarom ze een 
geneesmiddel moeten gebruiken en over wat ze kunnen verwachten bij het gebruiken van 
een geneesmiddel. De apotheek is één van de plekken bij uitstek om deze informatie te 
verschaffen. De Nederlandse apotheken zouden hun rol binnen de farmaceutische 
patiëntenzorg kunnen vergroten door op dit gemis in te springen. Ze zouden patiënten 
actief kunnen benaderen en het gebruik van geneesmiddelen onderwerp van gesprek 
kunnen maken. 
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Bijlage I: Lijst met afkortingen 
 
 
 
 
CBS : Centraal Bureau voor Statistiek (www.cbs.nl) 
DC :  Diabetes Check 
ddd : daily defined dosis 
FPZ : Farmaceutische PatiëntenZorg 
FTO : Farmaco Therapie Overleg 
GIP : Genees- en hulpmiddelen Informatie Project 
KNMP : Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie 

(www.knmp.nl) 
MJA : MeerJarenAfspraken 
NIVEL : Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg 

 (www.nivel.nl) 
SFK : Stichting Farmaceutische Kengetallen (www.sfk.nl) 
VWS : Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (www.minvws.nl) 
WHO : World Health Organization (www.who.int) 
WINAp: Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (www.winap.nl) 
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Bijlage II: Vragenlijst voor de apotheker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragenlijst 
 

EINDEVALUATIE MJA FARMACIE 
 

Onderdeel bevordering gepast gebruik van geneesmiddelen 
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Vragenlijst voor de apotheker 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Voor u ligt een exemplaar van de vragenlijst die is opgesteld in het kader van de ‘Eind-
evaluatie Meerjarenafspraken Farmacie. Onderdeel bevordering gepast gebruik van 
geneesmiddelen’. Dit exemplaar dient te worden ingevuld door een (gevestigde) 
apotheker van uw apotheek. Mocht u het antwoord op bepaalde vragen niet weten, aarzelt 
u dan niet te overleggen met een collega in uw apotheek die wellicht meer van het be-
treffende onderwerp weet. 
 
De vragenlijst bestaat uit 74 vragen en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25-
30 minuten. Er zijn verschillende manieren waarop u uw antwoord kenbaar kunt maken. 
1. Vaak kunt u uit een aantal antwoordmogelijkheden één antwoord kiezen door middel 

van het aankruisen van een vakje.  
2. Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden aangeven. Wij vragen u uw 

antwoord aan te geven door middel van het aankruisen van één of meerdere vakjes. 
Dit staat steeds tussen haakjes achter de vraag vermeld.  

3. Soms kunt u uit een aantal antwoordmogelijkheden één antwoord kiezen door middel 
van het omcirkelen van het cijfer dat bij uw antwoord hoort. Dit staat steeds tussen 
haakjes achter de vraag vermeld. 

4. Een aantal malen vragen wij u uw antwoord in te vullen op de stippellijn. 
 
Als u per ongeluk een fout antwoord aankruist, dan kunt u alsnog het juiste antwoord 
aankruisen. Het juiste antwoord kruist u aan en zet er voor de duidelijkheid een extra pijl 
voor. Hieronder ziet u een voorbeeld. 
 
7. In welke stad bent u afgestudeerd als apotheker? 

⊠ Amsterdam (fout aangekruist) 
� Groningen 
⊠ Leiden (juiste antwoord aangeduid met kruis en pijl) 
� Utrecht 
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Achtergrondgegevens 
 
Hieronder volgen enkele vragen naar uw achtergrondgegevens en de organisatie van uw 
apotheek. 
 
 
Achtergrondgegevens Apotheker 
 

1. U bent: 
� man 
� vrouw 

 

2. Wat is uw geboortejaar? 
  

 19….. 
 

3. Hoe lang bent u momenteel al werkzaam in de openbare farmacie? 
 

 …… jaren (afronden op hele jaren) 
 

4. Welke functie vervult u momenteel in de apotheek? 
� gevestigd apotheker 
� tweede apotheker 
� tweede apotheker in registratiefase 
� overige, namelijk ..................................................................................................  
 

5. Hoeveel uur per week werkt u momenteel als apotheker in de apotheek? 
  

 …… uur per week 
 
 
Apotheekorganisatie 
 

6. Wie is de eigenaar van de apotheek? 
� 1 apotheker 
� apothekersmaatschap 
� stichting 
� keten, namelijk .....................................................................................................  
� overig, namelijk ...................................................................................................  
 

7. Is uw apotheek gecertificeerd? 
� ja, namelijk ..........................................................................................................  
� nee 

 

8. Maakt uw apotheek gebruik van een apotheekformule? 
� ja, Extra apotheek 
� ja, Kring apotheek 
� ja, Meditheek 
� ja, Service apotheek 
� ja, namelijk ...........................................................................................................  
� nee 
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9. Hoeveel apothekers zijn er momenteel gemiddeld per dag aanwezig in uw 
apotheek? 

 

 …. apothekers 
 

10. Hoeveel apothekersassistenten zijn er momenteel gemiddeld per dag aanwezig in 
uw apotheek? 

 

 …. assistenten 
 

11. Hoeveel patiënten zijn er in uw apotheek ingeschreven? 
 � < 8.000 
 � 8.000 - 10.000 
 � 10.001 - 12.000 
 � 12.001 - 14.000 
 � >14.000 
 

12. Hoeveel receptregels worden er gemiddeld per dag verwerkt in uw apotheek? 
� <200 
� 200 - 400 
� 401 - 600 
� 601 – 800 
� > 800 

 
 
Samenwerking 
 

13. Neemt uw apotheek momenteel deel aan een Farmaco Therapie Overleg (FTO)? 
� ja, aan één FTO-groep 
� ja, aan meerdere FTO-groepen 
� nee  GA VERDER MET VRAAG 15 
 

14. Op welk niveau functioneert het FTO? (Indien u deelneemt aan meerdere FTO’s 
geef dan het hoogste niveau aan.) 
� niveau 1: niet regelmatig overleg, zonder concreet afspraken maken 
� niveau 2: regelmatig overleg zonder concreet afspraken maken 
� niveau 3: regelmatig overleg met concreet afspraken maken 
� niveau 4: regelmatig overleg met toetsing van gemaakte afspraken 
� onbekend 

 

15. Neemt uw apotheek momenteel deel aan een FarmacoTherapeutisch Transmuraal 
Overleg (FTTO)? 
� ja 
� nee   

 

16. Is de organisatievorm van uw apotheek in de afgelopen vijf jaar veranderd? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, onze apotheek is deel gaan uitmaken van een apotheekmaatschap 
� ja, onze apotheek is deel gaan uitmaken van een gezondheidscentrum 
� ja, onze apotheek is overgenomen door een keten 
� ja, onze apotheek is aangesloten bij een formule 
� ja, namelijk ...............................................................................................................................  
� nee  GA VERDER MET VRAAG 18 
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17. Is de farmaceutische patiëntenzorg binnen uw apotheek beïnvloed door deze 
wijziging in organisatievorm? 
� ja, deze is verslechterd 
� ja, deze is verbeterd 
� nee 

 

18. Zijn in de directe omgeving van uw apotheek de samenwerkingsverbanden tussen 
huisartsen onderling in de afgelopen vijf jaar veranderd? U kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan het oprichten van een HOED of een gezondheidscentrum 
door huisartsen.  
� ja 
� nee  GA VERDER MET VRAAG 20 

 

19. Is uw relatie met de huisarts(en) veranderd door de wijziging in die 
samenwerkingsverbanden tussen de huisartsen onderling? 
� ja, deze is verslechterd 
� ja, deze is verbeterd 
� nee 

 

20. Is de farmaceutische patiëntenzorg binnen uw apotheek in de afgelopen vijf jaar 
beïnvloed door 

 

 a. beleidsmaatregelen van de overheid? �  ja, deze is verslechterd 
  �  ja, deze is verbeterd 
  �  nee 
    
 b. beleidsmaatregelen van de zorgverzekeraars? �  ja, deze is verslechterd 
  �  ja, deze is verbeterd 
  �  nee 
   
 c. beleidsmaatregelen van de KNMP? � ja, deze is verslechterd 
  � ja, deze is verbeterd 
  � nee 

 
21. Welke beleidsmaatregel(en) van de afgelopen vijf jaar heeft (hebben) in het 

bijzonder invloed gehad op de farmaceutische patiëntenzorg binnen uw apotheek? 
 

……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
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Algemene farmaceutische patiëntenzorg 
 

Onderstaande vragen gaan over de farmaceutische zorg die uw apotheek in het algemeen 
verleent aan uw patiënten. Aangezien het onderzoek met name kijkt naar de zorg van 
mensen met diabetes wordt u bij enkele vragen gevraagd om twee antwoorden te geven; 
één voor de zorg in het algemeen en één voor de diabeteszorg in het bijzonder. 
 
 

Algemeen 
 

22. Beschikt uw apotheek over de mogelijkheid om een gesprek met een patiënt te 
voeren zonder dat er derden (ongewild) kunnen horen wat er besproken wordt? (U 
kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, namelijk een aparte spreekkamer 
� ja, namelijk een zit-balie 
� ja, namelijk een privacy-streep op de grond voor de balie 
� ja, namelijk……………………………………………………………………… 
� nee 

 

23. Is het bij uw apotheek mogelijk om medicijnen thuis te laten bezorgen?  
� ja 
� nee 

 

24. Is er in de publieksruimte van uw apotheek voorlichtingsmateriaal beschikbaar? (U 
kunt meerdere antwoorden aankruisen.)  
� ja, over diabetes 
� ja, over farmacotherapie bij andere aandoeningen 
� nee 

 

25. Is er in de publieksruimte van uw apotheek een lijst met gegevens van andere 
hulpverleners beschikbaar? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, voor diabetes 
� ja, voor overige zaken 
� nee 

 

26. Heeft uw apotheek in de afgelopen vijf jaar deelgenomen aan projecten die als doel 
hadden om de patiëntgerichtheid van de farmaceutische zorg te vergroten? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, aan projecten van de KNMP 
� ja, aan projecten van een zorgverzekeraar 
� ja, aan projecten van een apotheekketen 
� ja, aan projecten van een apotheekformule 
� ja, namelijk aan......................................................................................................  
� nee 

 

27. Doet uw apotheek op dit moment mee aan specifieke projecten op het gebied van 
de farmaceutische patiëntenzorg?  
� ja, namelijk aan  1. ..............................................................................................  
  2. ..............................................................................................  
  3. ..............................................................................................  
� nee  
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28. Wat zijn voor uw apotheek belangrijke redenen om deel te nemen aan projecten op 
het vlak van de farmaceutische patiëntenzorg? (U kunt meerdere antwoorden 
aankruisen.) 
� deelname maakt de beroepsuitoefening interessant 
� er staat een financiële vergoeding tegenover het extra werk 
� het hoort bij de professionele verantwoordelijkheid van apothekers 
� anders, 

namelijk…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

 

Uitgifte medicijnen 
 

29. Doet uw apotheek aan actieve eerste uitgifte begeleiding? Met actieve eerste 
uitgifte begeleiding bedoelen we dat u mondelinge informatie geeft waar de patiënt 
niet zelf om vraagt. (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, bij diabetes 
� ja, bij andere geneesmiddelen 
� nee 
 

30. Hoe vaak geeft uw apotheek de onderstaande informatie mondeling bij de 
eerste uitgifte van een medicijn? (Geef uw antwoord door per regel voor zowel 
de diabeteszorg als de algemene  farmaceutische zorg het bijbehorende cijfer 
te omcirkelen.) 

 
 Geneesmiddelen  Geneesmiddelen 
 voor diabetes  in het algemeen 
 nooit soms vaak  nooit soms vaak 
a. gebruiksinstructies 1 2 3  1 2 3 
b. gebruikswaarschuwingen 1 2 3  1 2 3 
c. indicatie 1 2 3  1 2 3 
d. werking 1 2 3  1 2 3 
e. tijd tot effect 1 2 3  1 2 3 
f. werkingsduur 1 2 3  1 2 3 
g. mogelijke bijwerkingen 1 2 3  1 2 3 
h. anders, namelijk 1 2 3  1 2 3 
………………………………..        
………………………………..               
………………………………..        

 

31. Maakt uw apotheek-computer bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel een 
geneesmiddelentekst die is toegespitst op de situatie van de betreffende patiënt? 
NB. deze tekst hoeft niet persé op naam van de patiënt te staan. (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.) 
� ja, bij diabetes 
� ja, bij andere geneesmiddelen 
� nee 

 

32. Geeft uw apotheek bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel naast de bijsluiter 
en/of geneesmiddelentekst extra schriftelijke informatie mee over de ziekte van de 
patiënt in het algemeen? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, bij diabetes 
� ja, bij andere geneesmiddelen 
� nee 
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33. Doet uw apotheek aan actieve tweede uitgifte begeleiding? Met actieve tweede 
uitgifte begeleiding bedoelen we dat u mondelinge informatie geeft waar de patiënt 
zelf niet om vraagt en dat u ongevraagd vragen stelt over het medicijngebruik. (U 
kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, bij diabetes 
� ja, bij andere geneesmiddelen 
� nee 

 

34. Hoe vaak geeft uw apotheek de onderstaande informatie mondeling bij de tweede 
uitgifte van een medicijn? (Geef uw antwoord door per regel voor zowel de 
diabeteszorg als de algemene farmaceutische zorg het bijbehorende cijfer te 
omcirkelen.) 

 
 Geneesmiddelen  Geneesmiddelen 
 voor diabetes  in het algemeen 
 nooit soms vaak  nooit soms vaak 
a. vragen naar ervaringen met geneesmiddel(en) 1 2 3  1 2 3 
b. gebruikswaarschuwingen 1 2 3  1 2 3 
c. gebruiksinstructies 1 2 3  1 2 3 
d. vragen naar ondervonden bijwerkingen 1 2 3  1 2 3 
e. benadrukken belang van therapietrouw 1 2 3  1 2 3 
f. anders, namelijk 1 2 3  1 2 3 
…………………………………………………..        
…………………………………………………..              
…………………………………………………..              

 

Medicatiebewaking 
 

35. Wanneer een patiënt komt met een herhaalrecept, beschikt uw apotheek dan over 
een geautomatiseerd systeem dat signaleert of hij/zij op tijd (d.w.z. niet te laat of te 
vroeg) is met dit herhaalrecept?  
� ja 
� nee  GA VERDER MET VRAAG 37 

 

36. Hoe vaak staat bovenstaande signaalfunctie aan?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
� (vrijwel) altijd 

 

37. Indien uw apotheek signaleert dat een patiënt niet op tijd (d.w.z. te laat of te vroeg) 
is met een herhaalrecept, welke van onderstaande acties onderneemt uw apotheek 
dan? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� gesprek voeren met de patiënt 
� gesprek voeren met de behandelend arts 
� anders, namelijk .........................................................................................................................  
� geen actie 
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38. Welk percentage van de voorgeschreven geneesmiddelen bewaakt uw apotheek op 
geneesmiddeleninteracties?  
� 0-25% 
� 26-50% 
� 51-75% 
� 76-100% 

 

39. Indien er bij de aanname van een recept sprake is van een 
geneesmiddeleninteractie, registreert uw apotheek de afwikkeling van deze 
interactie dan op enigerlei wijze? 
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
� (vrijwel) altijd 

 

40. Welk percentage van de voorgeschreven geneesmiddelen bewaakt uw apotheek op 
contra-indicaties?  
� 0-25% 
� 26-50% 
� 51-75% 
� 76-100% 

 

41. Indien er bij de aanname van een recept een contra-indicatie optreedt, registreert 
uw apotheek de afwikkeling van deze contra-indicatie dan op enigerlei wijze?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
�  (vrijwel) altijd 

 

42. Vraagt uw apotheek de patiënten bij aanname van een recept naar eventueel 
gebruik van zelfzorgmiddelen?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
�  (vrijwel) altijd 

 

43. Indien er sprake is van gebruik van zelfzorgmiddelen, registreert uw apotheek dit 
gebruik dan op enigerlei wijze?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
�  (vrijwel) altijd 
 

 

Patiëntenbejegening 
 

44.  Wanneer een patiënt mondelinge of schriftelijke informatie krijgt, vraagt uw 
apotheek dan of de patiënt deze informatie begrepen heeft?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
�  (vrijwel) altijd 
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45. Wanneer een patiënt mondelinge of schriftelijke informatie krijgt, gaat uw 
apotheek dan na of de patiënt vragen heeft naar aanleiding van deze informatie?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
� (vrijwel) altijd 

 

46. Laat uw apotheek aan patiënten weten dat de apotheek bereikbaar is wanneer ze 
vragen hebben? 
� nooit 
� soms 
� vaak 

 

47. Nodigt uw apotheek op eigen initiatief patiënten uit om hun 
geneesmiddelengebruik te bespreken met iemand van het apotheekteam?  
� nooit 
� soms 
� vaak 
 

Diabeteszorg 
 

Zoals reeds eerder vermeld richt het huidige onderzoek zich met name op de 
farmaceutische zorg voor mensen met diabetes. Daarom volgen hierna enkele vragen die 
specifiek gaan over de diabeteszorg. 

 

Patiëntenbejegening 
 

48. Geef van onderstaande activiteiten aan of ze worden uitgevoerd in uw apotheek. 
(Geef uw antwoord door per regel het bijbehorende cijfer te omcirkelen.)  

 
 ja nee 
a. Onze apotheek biedt mensen met diabetes de diabetespas aan. 1 2 
b. Onze apotheek vraagt aan mensen met diabetes of ze een diabetespas hebben. 1 2 
c. Onze apotheek vraagt aan mensen met een diabetespas of ze behoefte hebben 1 2 
 aan uitleg over de pas.   
d. Onze apotheek vraagt aan mensen met diabetes die insuline (gaan) spuiten of 1 2 
 ze behoefte hebben aan nadere uitleg over de insulinepen.   
e. Onze apotheek vraagt aan mensen met diabetes die bloed (gaan) prikken of ze 1 2 
 behoefte hebben aan nadere uitleg over dit prikken.   
f. Onze apotheek vraagt aan mensen met een bloedglucosemeter of ze behoefte 1 2 
 hebben aan nadere uitleg over het gebruik van de meter.   
g. Onze apotheek biedt mensen met een bloedglucosemeter aan om de meter te 1 2 
 onderhouden en te reinigen.   
h Onze apotheek vraagt aan mensen met een insulinepomp of ze behoefte 1 2 
 hebben aan nadere uitleg over de pomp.   
i. Onze apotheek biedt mensen met een insulinepomp aan om de  1 2 
 insulinereservoirs van hun pomp te vullen.   
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49. Welke van de onderstaande patiëntgerichte activiteiten heeft uw apotheek de 
afgelopen 12 maanden aangeboden aan mensen met diabetes? (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.) 
� informatiebijeenkomst 
� meter controledag 
� individuele gesprekken 
� groepscursus, namelijk .........................................................................................  
� geen één 

 

50. Zijn er nog andere patiëntgerichte activiteiten dan genoemd in vraag 48 en vraag 49 
die uw apotheek specifiek aanbiedt aan mensen met diabetes?  
� ja, namelijk  1. ..............................................................................................  
   2. ..............................................................................................  
   3. ..............................................................................................

 4 ...............................................................................................  
� nee 

 

Searches 
 

51. Heeft uw apotheek de afgelopen 12 maanden searches laten uitvoeren naar het 
geneesmiddelengebruik van diabetespatiënten? (U kunt meerdere antwoorden 
aankruisen.) 
� ja, door het SFK 
� ja, door de Kringacademie 
� ja, door een zorgverzekeraar 
� ja, door ..................................................................................................................  
� nee  GA VERDER MET VRAAG 55 

 

52. Welke van onderstaande searches op het gebied van diabetes heeft uw apotheek de 
afgelopen 12 maanden laten uitvoeren? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� gelijktijdig gebruik 3 orale bloedglucoseverlagende middelen 
� gebruik niet-selectieve bètablokkers met uitzondering van sotalol 
� overschrijding maximale dagdosis orale bloedglucoseverlagende middelen 
� therapietrouw orale bloedglucoseverlagende middelen 
� eenmalig gebruik orale bloedglucoseverlagende middelen 
� therapietrouw lipideverlagende middelen 
� 2 orale bloedglucoseverlagende middelen, maximaal gedoseerd 
� therapietrouw antihypertensiva 
� anders, namelijk ....................................................................................................  
 

53. Met welke van de onderstaande mensen/organisaties heeft uw apotheek de uit-
komsten van deze searches besproken? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.)  
� het apotheekteam 
� apothekers buiten de eigen apotheek 
� leden van de FTO-groep 
� huisartsen 
� praktijkverpleegkundigen 
� diabetesverpleegkundigen 
� internist/medisch specialisten 
� diëtisten 
� podotherapeuten 
� zorgverzekeraar 
� GGD 
� thuiszorg 
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54. Heeft uw apotheek acties ondernomen of is uw apotheek van plan acties te gaan 
ondernemen naar aanleiding van de uitkomsten van de searches?  
� ja, namelijk ............................................................................................................  
   ...........................................................................................................  
� nee 

 
 
Samenwerking op het gebied van diabetes 
 
INDIEN UW APOTHEEK MOMENTEEL NIET DEELNEEMT AAN EEN FTO-
GROEP EN OOK NIET DEELNEEMT AAN EEN FTTO-GROEP, GA DAN 
VERDER MET VRAAG 58. 
 
Indien u deelneemt aan meerdere FTO’s, beantwoord onderstaande vragen dan voor de 
FTO-groep die volgens u het beste functioneert. 
 
 FTO FTTO 

� ja, in het afgelopen jaar � ja, in het afgelopen jaar 55. Is diabetes onderwerp van 
gesprek geweest? � ja, tussen de 1 en 3 jaar 

geleden 
� ja, tussen de 1 en 3 jaar 

geleden  (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.) � ja, meer dan 3 jaar geleden � ja, meer dan 3 jaar geleden 

 � nee � nee 
   

� ja, mondelinge afspraken � ja, mondelinge afspraken 56. Zijn er afspraken gemaakt 
over de zorg van mensen met 
diabetes? 

� ja, schriftelijke afspraken 
zonder toetsing 

� ja, schriftelijke afspraken 
zonder toetsing 

 
 

� ja, schriftelijke afspraken 
met toetsing 

� ja, schriftelijke afspraken 
met toetsing 

 � nee � nee 

 
 
57. Indien uw FTO-groep contact heeft (gehad) met de tweede lijn over de zorg van 

mensen met diabetes, waaruit bestaan/bestonden die contacten? (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.) 
� geen contact 
� uitwisselen van medisch-farmaceutische informatie 
� afstemmen prescriptieafspraken 
� nascholing ziekenhuis 
� gezamenlijk eerste-tweede lijnsproject, namelijk .................................................  
� anders, namelijk ....................................................................................................  
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58. Wilt u voor onderstaande aspecten aangeven of uw apotheek met andere hulp-
verleners afspraken heeft gemaakt over wie deze diabeteszorg verleent? Kunt u 
voor die aspecten waarover afspraken zijn gemaakt tevens aangeven wie van de 
hulpverleners deze diabeteszorg volgens afspraak behoort te verlenen? (Geef uw 
antwoord door per regel voor beide vragen het bijbehorende cijfer te omcirkelen.) 

 

 Afspraken gemaakt? Wie verleent deze zorg? 
 ja nee apotheek huisarts verpleeg- iemand 
     kundige anders 
a. uitleg over de werking van bloed- 1 2 1 2 3 4 
 glucoseverlagende middelen       
b. uitleg over de bijwerkingen van 1 2 1 2 3 4 
 bloedglucoseverlagende middelen       
c. bespreken therapietrouw 1 2 1 2 3 4 
d. aanbieden diabetespas 1 2 1 2 3 4 
e. invullen diabetespas 1 2 1 2 3 4 
f. instructie over het gebruik van de 1 2 1 2 3 4 
 bloedglucosemeter       
g. instructie over gebruik van de 1 2 1 2 3 4 
 insulinepen       
h. anders, namelijk …………..…….. 1 2 1 2 3 4 
 …………………………………….             
 …………………………………….              

 
59. Met welke van onderstaande mensen/organisaties heeft uw apotheek de afgelopen 

vijf jaar samengewerkt op het gebied van de diabeteszorg? (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.)  
� apotheker buiten de eigen apotheek 
� internist/medisch specialist 
� diëtist 
� podotherapeut 
� zorgverzekeraar 
� thuiszorg 
� GGD 
� regionale organisaties, namelijk ...........................................................................  
� geen één 

 

60. Welke van onderstaande mensen/organisaties bieden zonder dat uw apotheek 
hieraan bijdraagt patiëntgerichte activiteiten aan mensen met diabetes? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.) 
� apotheker buiten de eigen apotheek 
� huisarts 
� diabetesverpleegkundige 
� internist/medisch specialist 
� diëtist 
� podotherapeut 
� zorgverzekeraar 
� thuiszorg 
� GGD 
� regionale organisaties, namelijk ...........................................................................  
� geen één 
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Projecten diabeteszorg 
 

61. Van welke van onderstaande projecten of activiteiten op het gebied van de 
diabeteszorg heeft uw apotheek in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.) 
� Diabetes Check  SLA VRAAG 62 OVER  
� ondersteunend materiaal van FTO zoals ‘Diabeten in beeld’ en ‘Voorlichting 

bij diabetes’ 
� projecten/activiteiten van zorgverzekeraar, namelijk.............................................  
 ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  
� projecten/activiteiten van apotheekketen, namelijk ...............................................  
 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
� projecten/activiteiten van apotheekformule, namelijk ...........................................  
 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
� andere projecten/activiteiten, namelijk ..................................................................  
 ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  
� geen één 

 

62. Wat waren de belangrijkste redenen dat uw apotheek niet heeft deelgenomen aan 
het project Diabetes Check? 

 

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
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63. In welke periode heeft uw apotheek deelgenomen aan het project Diabetes Check? 
 

Van …………………. (maand/jaar) tot en met ………………… (maand/jaar) 
 

64. Uit hoeveel apotheken bestond de apothekerskring waarbinnen uw apotheek het 
project volgde?  
 
� uit ….. apotheken 
� weet ik niet 

 

65. Aan hoeveel kringsessies heeft uw apotheek deelgenomen binnen het project 
Diabetes Check? 

 

 ….. kringsessies 
 

66. Hoeveel werkbezoeken heeft uw apotheek gehad van mensen van 
projectcoördinator Zorgplan? 

 

 ….. werkbezoeken 
 

67. Hoeveel uur besteedde uw apotheekteam gemiddeld per week aan voorbereidingen 
voor de Diabetes Check? 

 

 …. uur per week 
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68. Welke van onderstaande protocollen heeft uw apotheek ingevoerd in het kader van 
de Diabetes Check? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.)  
� Eerste uitgifte en tweede uitgifte orale bloedglucoseverlagende middelen 
� Algemene informatie en doorverwijzing 
� Uitgifte diabetespas 
� Uitgifte bloedglucosemeter / Aanpak controle bloedglucosemeter 
� Bloedprikken / Handleiding bloedprikapparaten 
� Uitleg insulinepen 
� Begeleiding insulinepomp 
 

69. Welke van de onderstaande patiëntgerichte activiteiten heeft uw apotheek in het 
kader van de Diabetes Check aangeboden aan mensen met diabetes? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.)  
� informatiebijeenkomst 
� meter controledag 
� individuele gesprekken 
� groepscursus, namelijk ..........................................................................................  
� geen één  

 

70. Aan welke van onderstaande apotheekteamtrainingen heeft uw apotheek deel-
genomen?  

 (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� Diabeteszorg, ook onze zorg 
� Implementatie protocollen 
� Training ‘Meters en pennen’ 
� Training ‘Communicatie’ 
� geen één 
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Stellingen 
 
Hieronder geven wij een aantal stellingen over de Diabetes Check. Geef op grond van uw 
ervaringen met de Diabetes Check aan in hoeverre u het eens bent met iedere stelling. 
(Geef uw antwoord door per regel het bijbehorende cijfer te omcirkelen.) 
  
Opbouw project Diabetes Check 
 helemaal mee geen mee helemaal
 mee oneens mening eens mee 
 oneens    eens 

1 2 3 4 5 71. a. De verschillende projectonderdelen van de 
Diabetes Check sloten op elkaar aan.      

1 2 3 4 5  b. De Educatiedag georganiseerd door Zorg-
plan was leerzaam.      

1 2 3 4 5 
     

 c. De tempoverschillen tussen apotheken 
binnen de apothekerskring belemmerde het 
invoeren van de protocollen.      

1 2 3 4 5  d.  Het draaiboek opgesteld door Zorgplan 
bood een houvast bij het invoeren van de 
protocollen.      

1 2 3 4 5 
     

 e. Het invoeren van één protocol vergemakke-
lijkte het zelfstandig invoeren (zonder 
begeleiding vanuit Zorgplan) van een ander 
protocol uit de Diabetes Check.      

1 2 3 4 5  f. De deelname aan kringsessies met andere 
apotheekteams was nuttig.      

1 2 3 4 5  g. De verschillende projectonderdelen konden 
zonder probleem toegepast worden in onze 
apotheek      

1 2 3 4 5  h. De procesbegeleiding vanuit Zorgplan 
maakte het invoeren van de protocollen 
gemakkelijker.           
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Randvoorwaarden 
 helemaal mee geen mee helemaal
 mee oneens mening eens mee 
 oneens    eens 

1 2 3 4 5 72. a. Onze apotheek beschikte over voldoende  
  geld om de projectonderdelen in te 

voeren.      

1 2 3 4 5 
     

 b. Het aantal patiënten per protocol was 
voldoende groot om routine op te bouwen 
met de verschillende projectonderdelen.      

1 2 3 4 5  c.  De samenwerking binnen ons apotheek-
team maakte het invoeren van de project-
onderdelen gemakkelijker.      

1 2 3 4 5  d. Het invoeren van de protocollen werd 
bemoeilijkt door maatregelen van de 
overheid.      

1 2 3 4 5  e. Onze apotheek beschikte over te weinig 
personeel om de projectonderdelen in te 
voeren.      

1 2 3 4 5  f. De samenwerking met huisartsen droeg 
bij aan de invoering van de protocollen.      

1 2 3 4 5  g. Onze apotheek had meer protocollen 
ingevoerd als de extra tijd die dit kost 
financieel was vergoed.      

1 2 3 4 5  h. Ons apothekersteam had voldoende tijd 
om de projectonderdelen in te voeren.      

1 2 3 4 5  i. Er was onvoldoende draagvlak bij andere 
zorgverleners om de protocollen in te 
voeren.      

1 2 3 4 5  j. De samenwerking met diabetesverpleeg-
kundigen droeg bij aan het invoeren van 
de protocollen.      

 
 

Resultaten  
 helemaal mee geen mee helemaal 
 mee oneens mening eens mee 
 oneens    eens 

73. a. De Diabetes Check heeft de diabeteszorg 
verbeterd 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
     

 b. De mensen met diabetes waren positief 
over de activiteiten die plaatsvonden in 
het kader van de Diabetes Check.      

1 2 3 4 5 
     

 c.  Door invoering van de Diabetes Check 
zijn mensen met diabetes hun medicijnen 
meer volgens de voorschriften gaan 
gebruiken.      

1 2 3 4 5 
     

 d. Door deelname aan de Diabetes Check is 
de diabeteszorg binnen onze apotheek 
blijvend veranderd.      
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Opmerkingen 
 
 

74. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

 
 

ZIE VOLGENDE PAGINA 
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Onderzoek onder patiënten 
 
 

Als onderdeel van ons onderzoek naar de effecten van de MJA willen wij ook patiënten 
een aantal vragen stellen. Daarvoor hebben wij de hulp van apothekers nodig. 
 

Zou u ons willen laten weten of u bereid bent in januari volgend jaar een beperkt aantal (± 
30) mensen met diabetes uit uw patiëntenbestand te selecteren en vragenlijsten naar hen 
door te sturen. U ontvangt van ons dan de selectiecriteria voor die patiënten. Ook zullen 
wij alles verzendklaar maken. Het enige wat u hoeft te doen is het adres van de patiënt op 
de envelop zetten en onze vragenlijst doorsturen. U hoeft ons dus niet de adresgegevens 
van de patiënten te verstrekken. Als dank hiervoor ontvangt u een kleine attentie en 
indien gewenst een terugkoppeling van de gegevens van uw patiënten in vergelijking met 
het gemiddelde van de steekproef.  
 

Wilt u hieronder uw antwoord aangeven door het bijbehorende vakje aan te kruisen. 
 

� Ja, ik ben bereid te helpen met de evaluatie van MJA-projecten onder patiënten door 
diabetespatiënten uit mijn patiëntenbestand te selecteren en vragenlijsten naar hen 
door te sturen. Hiervoor ontvang ik een kleine attentie. 

� Nee, ik ben niet bereid diabetespatiënten uit mijn patiëntenbestand te selecteren en 
vragenlijsten naar hen door te sturen. 

 
 

SFK-machtiging 
 
 

Als onderdeel van ons onderzoek willen wij het medicijngebruik van mensen met 
diabetes in de achterliggende jaren evalueren. De SFK kan ons die cijfers verschaffen, 
indien u de SFK daarvoor toestemming geeft. Wij vragen u daarom of u bereid bent de 
SFK te machtigen om gegevens over afgeleverde geneesmiddelen te extraheren uit uw 
apothekerssysteem. Als dank voor uw medewerking ontvangt u indien gewenst een 
terugkoppeling van de gegevens over afgeleverde geneesmiddelen binnen uw apotheek in 
vergelijking met het gemiddelde van de steekproef.  
 

Wilt u hieronder uw antwoord aangeven door het bijbehorende vakje aan te kruisen. 
 

� Ja, ik ben bereid de SFK te machtigen om gegevens over afgeleverde geneesmiddelen 
te extraheren uit mijn apothekerssysteem en deze door te sturen naar het NIVEL. 

� Nee, ik ben niet bereid de SFK te machtigen om gegevens over afgeleverde 
geneesmiddelen te extraheren uit mijn apothekerssysteem en deze door te sturen naar 
het NIVEL. 

 
 

Spiegelrapportage 
 
 

Wilt u hieronder uw antwoord aangeven door het bijbehorende vakje aan te kruisen. 
 

� Ja, ik ontvang graag een terugkoppeling in de vorm van een vergelijking van 
gegevens van mijn apotheek met het gemiddelde van de steekproef. 

� Nee, ik ontvang liever geen terugkoppeling in de vorm van een vergelijking van 
gegevens van mijn apotheek met het gemiddelde van de steekproef. 
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DIT IS HET EINDE VAN DE VRAGENLIJST 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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Bijlage III: Vragenlijst voor de apothekerassistent 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
NIVEL 
Nederlands instituut 
voor onderzoek van de 
gezondheidszorg 
 
Drieharingstraat 6 
Postbus 1568 
3500 BN Utrecht 
Telefoon 030 2 729 700 
 
 

 
 
 

Vragenlijst 
 

EINDEVALUATIE MJA FARMACIE 
 

Onderdeel bevordering gepast gebruik van geneesmiddelen 
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Vragenlijst voor de apothekersassistente 
 
 

Geachte mevrouw, meneer, 
 

Voor u ligt een exemplaar van de vragenlijst die is opgesteld in het kader van de 
‘Eindevaluatie Meerjarenafspraken Farmacie. Onderdeel bevordering gepast gebruik van 
geneesmiddelen’. Dit exemplaar dient te worden ingevuld door een (project)assistent van 
uw apotheek. Mocht u het antwoord op bepaalde vragen niet weten, aarzelt u dan niet te 
overleggen met een collega in uw apotheek die wellicht meer van het betreffende 
onderwerp weet. 
 
De vragenlijst bestaat uit 38 vragen en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer  
10-15 minuten. Er zijn verschillende manieren waarop u uw antwoord kenbaar kunt 
maken. 
1. Vaak kunt u uit een aantal antwoordmogelijkheden één antwoord kiezen door middel 

van het aankruisen van een vakje.  
2. Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden aangeven. Wij vragen u uw 

antwoord aan te geven door middel van het aankruisen van één of meerdere vakjes. 
Dit staat steeds tussen haakjes achter de vraag vermeld.  

3. Soms kunt u uit een aantal antwoordmogelijkheden één antwoord kiezen door middel 
van het omcirkelen van het cijfer dat bij uw antwoord hoort. Dit staat steeds tussen 
haakjes achter de vraag vermeld. 

4. Een aantal malen vragen wij u uw antwoord in te vullen op de stippellijn. 
 
Als u per ongeluk een fout antwoord aankruist, dan kunt u alsnog het juiste antwoord 
aankruisen. Het juiste antwoord kruist u aan en zet er voor de duidelijkheid een extra pijl 
voor. Hieronder ziet u een voorbeeld. 
 
7. In welke stad woont u? 

⊠ Amsterdam (fout aangekruist) 
� Groningen 
⊠ Leiden (juiste antwoord aangeduid met kruis en pijl) 
� Utrecht 
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Achtergrondgegevens 
 

Hieronder volgen enkele vragen naar uw achtergrondgegevens. 
 
 

Achtergrondgegevens Apothekersassistent 
 

1. U bent: 
� man 
� vrouw 

 

2. Wat is uw geboortejaar? 
  

 19….. 
 

3. Hoe lang bent u momenteel al werkzaam in de openbare farmacie? 
 

 …… jaren (afronden op hele jaren) 
 

4. Hoeveel uur per week werkt u momenteel als assistent in de apotheek? 
  

 …… uur per week 
 
 

Algemene farmaceutische patiëntenzorg 
 

Onderstaande vragen gaan over de farmaceutische zorg die u in het algemeen verleent aan 
uw patiënten. Aangezien het onderzoek met name kijkt naar de zorg van mensen met 
diabetes wordt u bij enkele vragen gevraagd om twee antwoorden te geven; één voor de 
zorg in het algemeen en één voor de diabeteszorg in het bijzonder. 
 
 

Algemeen 
 

5. Beschikt uw apotheek over de mogelijkheid om een gesprek met een patiënt te 
voeren zonder dat er derden (ongewild) kunnen horen wat er besproken wordt? (U 
kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, namelijk een aparte spreekkamer 
� ja, namelijk een zit-balie 
� ja, namelijk een privacy-streep op de grond voor de balie 
� ja, namelijk……………………………………………………………………… 
� nee 

 

6. Is het bij uw apotheek mogelijk om medicijnen thuis te laten bezorgen?  
� ja 
� nee 

 

7. Is er in de publieksruimte van uw apotheek voorlichtingsmateriaal beschikbaar? (U 
kunt meerdere antwoorden aankruisen.)  
� ja, over diabetes 
� ja, over farmacotherapie bij andere aandoeningen 
� nee 
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8. Is er in de publieksruimte van uw apotheek een lijst met gegevens van andere 
hulpverleners beschikbaar? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, voor diabetes 
� ja, voor overige zaken 
� nee 
 

9. Heeft uw apotheek in de afgelopen vijf jaar deelgenomen aan projecten die als doel 
hadden om de patiëntgerichtheid van de farmaceutische zorg te vergroten? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, aan projecten van de KNMP 
� ja, aan projecten van een zorgverzekeraar 
� ja, aan projecten van een apotheekketen 
� ja, aan projecten van een apotheekformule 
� ja, namelijk aan ......................................................................................................  
  ...........................................................................................................................  
� nee 

 

10. Doet uw apotheek op dit moment mee aan specifieke projecten op het gebied van 
de farmaceutische patiëntenzorg?  
� ja, namelijk aan  1. ...............................................................................................  
   2. ...............................................................................................  
   3. ................................................................................................  
� nee 

 

 

Uitgifte medicijnen 
 

11. Doet uw apotheek aan actieve eerste uitgifte begeleiding? Met actieve eerste 
uitgifte begeleiding bedoelen we dat u mondelinge informatie geeft waar de patiënt 
niet zelf om vraagt. (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, bij diabetes 
� ja, bij andere geneesmiddelen 
� nee 
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12. Hoe vaak geeft u de onderstaande informatie mondeling bij de eerste uitgifte van 
een medicijn? (Geef uw antwoord door per regel voor zowel de diabeteszorg als de 
algemene farmaceutische zorg het bijbehorende cijfer te omcirkelen.) 

 

 Geneesmiddelen  Geneesmiddelen 
 voor diabetes  in het algemeen 
 nooit soms vaak  nooit soms vaak 
a. gebruiksinstructies 1 2 3  1 2 3 
b. gebruikswaarschuwingen 1 2 3  1 2 3 
c. indicatie 1 2 3  1 2 3 
d. werking 1 2 3  1 2 3 
e. tijd tot effect 1 2 3  1 2 3 
f. werkingsduur 1 2 3  1 2 3 
g. mogelijke bijwerkingen 1 2 3  1 2 3 
h. anders, namelijk 1 2 3  1 2 3 
………………………………..               
………………………………..               
………………………………..               

 
13. Maakt uw apotheek-computer bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel een 

geneesmiddelentekst die is toegespitst op de situatie van de betreffende patiënt? 
NB. deze tekst hoeft niet persé op naam van de patiënt te staan. (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.) 
� ja, bij diabetes 
� ja, bij andere geneesmiddelen 
� nee 

 

14. Geeft u bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel naast de bijsluiter en/of 
geneesmiddelentekst extra schriftelijke informatie mee over de ziekte van de 
patiënt in het algemeen? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, bij diabetes 
� ja, bij andere geneesmiddelen 
� nee 

 

15. Doet uw apotheek aan actieve tweede uitgifte begeleiding? Met actieve tweede 
uitgifte begeleiding bedoelen we dat u mondelinge informatie geeft waar de patiënt 
zelf niet om vraagt en dat u ongevraagd vragen stelt over het medicijngebruik. (U 
kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� ja, bij diabetes 
� ja, bij andere geneesmiddelen 
� nee 
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16. Hoe vaak geeft u de onderstaande informatie mondeling bij de tweede uitgifte van 
een medicijn? (Geef uw antwoord door per regel voor zowel de diabeteszorg als de 
algemene farmaceutische zorg het bijbehorende cijfer te omcirkelen.) 

 

 Geneesmiddelen  Geneesmiddelen 
 voor diabetes  in het algemeen 
 nooit soms vaak  nooit soms vaak 
a. vragen naar ervaringen met genees- 1 2 3  1 2 3 
 middel(en)        
b. gebruikswaarschuwingen 1 2 3  1 2 3 
c. gebruiksinstructies 1 2 3  1 2 3 
d. vragen naar ondervonden  1 2 3  1 2 3 
     bijwerkingen        
e. benadrukken belang therapietrouw 1 2 3  1 2 3 
f. anders, namelijk 1 2 3  1 2 3 
……………………………………….        
……………………………………….               
……………………………………….               

 

 

Medicatiebewaking 
 

17. Wanneer een patiënt komt met een herhaalrecept, beschikt uw apotheek dan over 
een geautomatiseerd systeem dat signaleert of hij/zij op tijd (d.w.z. niet te laat of te 
vroeg) is met dit herhaalrecept?  
� ja 
� nee  GA VERDER MET VRAAG 19 
 

18.  Hoe vaak staat bovenstaande signaalfunctie aan?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
�  (vrijwel) altijd 

 

19. Indien u signaleert dat een patiënt niet op tijd (d.w.z. te laat of te vroeg) is met een 
herhaalrecept, welke van onderstaande acties onderneemt u dan? (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.) 
� gesprek voeren met de patiënt 
� gesprek voeren met de apotheker 
� gesprek voeren met de behandelend arts 
� anders, namelijk  
� geen actie 

 

20. Indien er bij de aanname van een recept sprake is van een 
geneesmiddeleninteractie, registreert u de afwikkeling van deze interactie dan op 
enigerlei wijze?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
� (vrijwel) altijd 
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21. Indien er bij de aanname van een recept een contra-indicatie optreedt, registreert u 
de afwikkeling van deze contra-indicatie dan op enigerlei wijze?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
� (vrijwel) altijd 

 

22. Vraagt u de patiënten bij aanname van een recept naar eventueel gebruik van 
zelfzorgmiddelen?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
�  (vrijwel) altijd 

 

23. Indien er sprake is van gebruik van zelfzorgmiddelen, registreert u dit gebruik dan 
op enigerlei wijze?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
� (vrijwel) altijd 

 

 

Patiëntenbejegening 
 

24. Wanneer een patiënt mondelinge of schriftelijke informatie krijgt, vraagt u dan of 
de patiënt deze informatie begrepen heeft?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
� (vrijwel) altijd 

 

25. Wanneer een patiënt mondelinge of schriftelijke informatie krijgt, gaat u dan na of 
de patiënt vragen heeft naar aanleiding van deze informatie?  
� (vrijwel) nooit 
� soms 
� meestal 
� (vrijwel) altijd 

 

26. Laat u aan patiënten weten dat de apotheek bereikbaar is wanneer ze vragen 
hebben? 
� nooit 
� soms 
� vaak 
 

27. Nodigt u op eigen initiatief patiënten uit om hun geneesmiddelengebruik te 
bespreken met iemand van het apotheekteam?  
� nooit 
� soms 
� vaak 
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Diabeteszorg 
 

Zoals reeds eerder vermeld richt het huidige onderzoek zich met name op de 
farmaceutische zorg voor mensen met diabetes. Daarom volgen hierna enkele vragen die 
specifiek gaan over de diabeteszorg. 
 
 

Patiëntenbejegening 
 

28. Geef van onderstaande activiteiten aan of u ze uitvoert in uw apotheek. (Geef uw 
antwoord door per regel het bijbehorende cijfer te omcirkelen.)  

 

 ja nee 
a. Ik bied mensen met diabetes de diabetespas aan. 1 2 
b. Ik vraag aan mensen met diabetes of ze een diabetespas hebben. 1 2 
c. Ik vraag aan mensen met diabetespas of ze behoefte hebben aan uitleg over de 

pas. 1 2 

d. Ik vraag aan mensen met diabetes die insuline (gaan) spuiten of ze behoefte 1 2 
 hebben aan nadere uitleg over de insulinepen.   
e. Ik vraag aan mensen met diabetes die bloed (gaan) prikken of ze behoefte 1 2 
 hebben aan nadere uitleg over dit prikken.   
f. Ik vraag aan mensen met een bloedglucosemeter of ze behoefte hebben aan 1 2 
 nadere uitleg over het gebruik van de meter.   
g. Ik bied mensen met een bloedglucosemeter aan om de meter te onderhouden 1 2 
 en te reinigen.   
h. Ik vraag aan mensen met een insulinepomp of ze behoefte hebben aan  1 2 
 nadere uitleg over de pomp.   
i. Ik bied mensen met een insulinepomp aan om de insulinereservoirs van hun 1 2 
 pomp te vullen.   

 
 

29. Welke van de onderstaande patiëntgerichte activiteiten heeft uw apotheek de 
afgelopen 12 maanden aangeboden aan mensen met diabetes? (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen.) 
� informatiebijeenkomst 
� meter controledag 
� individuele gesprekken 
� groepscursus, namelijk .........................................................................................  
� geen één 

 

30. Zijn er nog andere patiëntgerichte activiteiten dan genoemd in vraag 28 en vraag 29 
die uw apotheek specifiek aanbiedt aan mensen met diabetes?  
� ja, namelijk  1 ..............................................................................................  
   2 ..............................................................................................

 3 ..............................................................................................
 4 ..............................................................................................  

� nee 
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Projecten diabeteszorg 
 
31. Van welke van onderstaande projecten of activiteiten op het gebied van de 

diabeteszorg heeft uw apotheek in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.) 
� Diabetes Check  
� ondersteunend materiaal van FTO zoals ‘Diabeten in beeld’ en ‘Voorlichting bij 

diabetes’ 
� projecten/activiteiten van zorgverzekeraar, namelijk ...........................................  
 ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  
� projecten/activiteiten van apotheekketen, namelijk ..............................................  
 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
� projecten/activiteiten van apotheekformule, namelijk ..........................................  
 ...............................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................  
� andere projecten/activiteiten, namelijk .................................................................  
 ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................  
� geen één 

 

INDIEN UW APOTHEEK NIET HEEFT DEELGENOMEN AAN DE DIABETES 
CHECK, GA DAN VERDER MET VRAAG 38 
 

32. Welke van onderstaande protocollen heeft uw apotheek ingevoerd in het kader van 
de Diabetes Check? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.)  
� Eerste uitgifte en tweede uitgifte orale bloedglucoseverlagende middelen 
� Algemene informatie en doorverwijzing 
� Uitgifte diabetespas 
� Uitgifte bloedglucosemeter / Aanpak controle bloedglucosemeter 
� Bloedprikken / Handleiding bloedprikapparaten 
� Uitleg insulinepen 
� Begeleiding insulinepomp 

 

33. Welke van de onderstaande patiëntgerichte activiteiten heeft uw apotheek in het 
kader van de Diabetes Check aangeboden aan mensen met diabetes? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen.)  
� informatiebijeenkomst 
� meter controledag 
� individuele gesprekken 
� groepscursus, namelijk ..........................................................................................  
� geen één  

 

34. Aan welke van onderstaande apotheekteamtrainingen heeft uw apotheek 
deelgenomen?  

 (U kunt meerdere antwoorden aankruisen.) 
� Diabeteszorg, ook onze zorg 
� Implementatie protocollen 
� Training ‘Meters en pennen’ 
� Training ‘Communicatie’ 
� geen één 
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Stellingen 
 

Hieronder geven wij een aantal stellingen over de Diabetes Check. Geef op grond van uw 
ervaringen met de Diabetes Check aan in hoeverre u het eens bent met iedere stelling. 
(Geef uw antwoord door per regel het bijbehorende cijfer te omcirkelen.) 
 
Opbouw project Diabetes Check 
 helemaal mee geen mee helemaal
 mee oneens mening eens mee 
 oneens    eens 

1 2 3 4 5 35. a. De verschillende projectonderdelen van de  
  Diabetes Check sloten op elkaar aan.      

1 2 3 4 5  b. De Educatiedag georganiseerd door Zorgplan was 
  leerzaam.      

1 2 3 4 5 
     

 c. De tempoverschillen tussen apotheken binnen de 
  apothekerskring belemmerde het invoeren van de  
  protocollen.      

1 2 3 4 5  d.  Het draaiboek opgesteld door Zorgplan bood een 
  houvast bij het invoeren van de protocollen.      

1 2 3 4 5 
     

 e. Het invoeren van één protocol vergemakkelijkte het 
  zelfstandig invoeren (zonder begeleiding vanuit Zorg-
  plan) van een ander protocol uit de Diabetes Check.      

1 2 3 4 5  f. De deelname aan kringsessies met andere 
  apotheekteams was nuttig.      

1 2 3 4 5  g. De verschillende projectonderdelen konden zonder 
  probleem toegepast worden in onze apotheek           

1 2 3 4 5  h. De procesbegeleiding vanuit Zorgplan maakte het 
  invoeren van de protocollen gemakkelijker.      
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Randvoorwaarden 
 helemaal mee geen mee helemaal
 mee oneens mening eens mee 
 oneens    eens 

1 2 3 4 5 36. a. Onze apotheek beschikte over voldoende 
geld om de projectonderdelen in te voeren.      

1 2 3 4 5 
     

 b. Het aantal patiënten per protocol was vol-
doende groot om routine op te bouwen 
met de verschillende projectonderdelen.      

1 2 3 4 5  c.  De samenwerking binnen ons apotheek-
team maakte het invoeren van de project-
onderdelen gemakkelijker.      

1 2 3 4 5  d. Het invoeren van de protocollen werd 
bemoeilijkt door maatregelen van de over-
heid.      

1 2 3 4 5  e. Onze apotheek beschikte over te weinig 
personeel om de projectonderdelen in te 
voeren.      

1 2 3 4 5  f. De samenwerking met huisartsen droeg bij 
aan de invoering van de protocollen.      

1 2 3 4 5  g. Onze apotheek had meer protocollen in-
gevoerd als de extra tijd die dit kost 
financieel was vergoed.      

1 2 3 4 5  h. Ons apothekersteam had voldoende tijd 
om de projectonderdelen in te voeren.      

1 2 3 4 5  i. Er was onvoldoende draagvlak bij andere 
zorgverleners om de protocollen in te 
voeren.      

1 2 3 4 5  j. De samenwerking met diabetesverpleeg-
kundigen droeg bij aan het invoeren van 
de protocollen.      

 
 

Resultaten  
 helemaal mee geen mee helemaal
 mee oneens mening eens mee 
 oneens    eens 
37 a. De Diabetes Check heeft de diabeteszorg 

verbeterd 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
     

 b. De mensen met diabetes waren positief 
over de activiteiten die plaatsvonden in het 
kader van de Diabetes Check.      

1 2 3 4 5 
     

 c. Door invoering van de Diabetes Check zijn 
mensen met diabetes hun medicijnen meer 
volgens de voorschriften gaan gebruiken.      

1 2 3 4 5 
     

 d.  Door deelname aan de Diabetes Check is 
de diabeteszorg binnen onze apotheek 
blijvend veranderd.           

Eindevaluatie Meer Jaren Afspraken Farmacie 2000-2004, NIVEL 2005 99 



Opmerkingen 
 
 

38. Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 
 

 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  

   
 
 
 
 
 

 
 

DIT IS HET EINDE VAN DE VRAGENLIJST 
HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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Bijlage IV: Vragenlijst voor de patiënt 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Nederlands instituut 
voor onderzoek van de 
gezondheidszorg 
 
Drieharingstraat 6 
Postbus 1568 
3500 BN Utrecht 
Telefoon 030 2 729 700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragenlijst 
 
 

KWALITEIT VAN ZORG BINNEN APOTHEKEN 
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Instructies bij het invullen van de vragenlijst 

 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 

Voor u ligt de vragenlijst die is ontwikkeld voor een onderzoek naar de kwaliteit van zorg 
binnen apotheken. Met deze vragenlijst willen wij nagaan wat mensen met diabetes 
(suikerziekte) vinden van de zorg die zij ontvangen van hun apotheek. De vragenlijst 
bestaat uit 3 delen.  
 

1. Algemene gegevens 
In dit deel vragen wij u om enkele algemene gegevens over uzelf in te vullen.  
 

2. Diabetes 
In dit deel worden vragen gesteld over uw diabetes en over het gebruik van 
geneesmiddelen. 
 

3. Apotheek 
In het laatste deel vragen wij u om uw mening te geven over allerlei aspecten van de 
dienstverlening van uw apotheek.  
 
In totaal bestaat de vragenlijst uit 38 vragen en het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 10-15 minuten.  
 

Er zijn verschillende manieren waarop u uw antwoord kenbaar kunt maken. 
1. Vaak kunt u uit een aantal antwoordmogelijkheden één antwoord kiezen door middel 

van het aankruisen van een vakje.  
2. Bij sommige vragen kunt u meerdere antwoorden aangeven. Wij vragen u uw 

antwoord aan te geven door middel van het aankruisen van één of meerdere vakjes. 
Dit staat steeds tussen haakjes achter de vraag vermeld.  

3. Een aantal malen vragen wij u uw antwoord in te vullen op een stippellijn. 
 

Bij het beantwoorden van de vragen gaat het steeds om uw mening en uw ervaringen. Er 
zijn dus geen goede of foute antwoorden. 
 

Als u per ongeluk een verkeerd antwoord aankruist, dan kunt u alsnog het juiste antwoord 
aankruisen. Het juiste antwoord kruist u aan en zet er voor de duidelijkheid een extra pijl 
voor. Hieronder ziet u een voorbeeld. 
 

7. In welke stad woont u? 
⊠ Amsterdam (fout aangekruist) 
� Groningen 
⊠ Leiden (juiste antwoord aangeduid met kruis en pijl) 
� Utrecht 
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Algemene gegevens 
 

Hieronder volgen enkele vragen over uzelf. 
 

1. U bent: 
 � man 
 � vrouw 
 

2. Hoe oud bent u? 
 …….  jaar 
 

3. Wat is uw nationaliteit? 
 � Nederlands 
 � anders, namelijk 
……………………………………………………………………………….. 
 

4. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond? (Eén antwoord aankruisen) 
 � geen 
 � lagere school 
 � lager beroepsonderwijs (huishoudschool, LTS, LEAO, enz.) 
 � (M)ULO, MAVO, drie jaar HBS 
 � middelbaar beroepsonderwijs (MTS, MEAO, enz.) 
 � HBS, HAVO, VWO, MMS 
 � hoger beroepsonderwijs (HTS, HEAO, Sociale Academie, enz.) 
 � universiteit 
 � anders, namelijk 
………………………………………………………………………………… 
 

5. Welke omschrijving is op dit moment het meest op u van toepassing? (Eén antwoord 
aankruisen) 
 � ik ben scholier/student 
 � ik doe betaald werk, voor  …….  uur per week 
 � ik ben werkzoekend (geregistreerd bij het arbeidsbureau) 
 � ik ben arbeidsongeschikt 
 � ik doe het huishouden 
 � ik ben (vervroegd) met pensioen (AOW, VUT, enz.) 
 � ik ben rentenier 
 � ik doe vrijwilligerswerk, voor  …….  uur per week 
 

6. Hoe bent u verzekerd tegen ziektekosten? 
 � ziekenfonds 
 � particuliere verzekering 
 � ambtenarenverzekering 
 � niet verzekerd 
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Diabetes (suikerziekte) 
 

7. Hoe oud was u, toen bij u diabetes werd geconstateerd?  
 …….  jaar 
 

8. Welk type diabetes heeft u?  
 � type I 
 � type II 
 � weet ik niet 
 

9. Hoe wordt uw diabetes op dit moment behandeld? (U kunt meerdere antwoorden 
aankruisen) 

 � voedingsrichtlijnen/dieet 
 � insuline injecties 
 � bloedsuiker verlagende tabletten 
 � anders namelijk………………………………………………………………… 
 

10. Indien u insuline gebruikt, sinds wanneer doet u dit dan? 
 � sinds dat bij mij diabetes werd vastgesteld 
 � niet direct vanaf het begin, maar vanaf  …….  jarige leeftijd 
 � niet van toepassing, ik gebruik geen insuline 
 

11. Indien u bloedsuiker verlagende tabletten gebruikt, sinds wanneer doet u dit dan? 
 � sinds dat bij mij diabetes werd vastgesteld 
 �  niet direct vanaf het begin, maar vanaf  …….  jarige leeftijd 
 �  niet van toepassing, ik gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten 

 
12. Gebruikt u naast uw diabetesgeneesmiddelen andere geneesmiddelen die u door een 

arts zijn voorgeschreven? 
 �  ja 
 � nee → ga verder met vraag 14 
 

13. Om welk geneesmiddel of geneesmiddelen op recept gaat het? (U kunt meerdere 
antwoorden aankruisen) 

 � cholesterolverlagers 
 � bloeddrukverlagers 
 � bloedverdunners (bijvoorbeeld aspirine) 
 � plaspillen 
 � laxeermiddelen  
 � geneesmiddelen voor maag- en darmklachten; spijsverteringsmiddelen 
 � slaap- of kalmeringsmiddelen; middelen tegen de zenuwen 
 � antibiotica, zoals penicilline en sulfapreparaten 
 � geneesmiddelen voor de huid (bij acné, eczeem, jeuk, roos, wonden) 
 � geneesmiddelen tegen reuma, gewrichtspijnen, enz. 
 � geneesmiddelen tegen allergie 
 � geneesmiddelen tegen astma 
 � versterkende middelen, zoals vitaminen en mineralen, tonicum 
 � hormonen 
 � geneesmiddelen voor de ogen (zalf, druppels) 
 � andere geneesmiddelen, namelijk voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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14. Hieronder staat een aantal complicaties dat kan voorkomen bij mensen met diabetes. 
Zijn er bij u complicaties vastgesteld? 

 

15. Zo ja, wilt u dan de complicaties aankruisen die bij u zijn vastgesteld? (U kunt 
meerdere antwoorden aankruisen) 

 � moeilijk te genezen wonden aan de voeten (diabetische voet)  
 � oogafwijkingen (retinopathie)  
 � nierafwijkingen (nefropathie) 
 � zenuwafwijkingen (neuropathie)  
 � hart-/vaatziekten  

 � matig 

 � ja, er zijn complicaties vastgesteld 
 � nee, er zijn geen complicaties vastgesteld → ga verder met vraag 16 

 � overige chronische (lichamelijke of psychische) ziekten of aandoeningen, 
namelijk: 
1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………. 
 

 

Omgaan met diabetes 
 

16. Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?  
 � uitstekend 
 � zeer goed 
 � goed 
 � matig 
 � slecht 
 

17. Hoe is uw diabetes, naar uw eigen mening, in het algemeen ingesteld?  
 � zeer goed 
 � goed 

 � slecht 
 �  zeer slecht 
 

De volgende vragen gaan over de afgelopen week: 
 

18a. Op hoeveel dagen (waarop u niet ziek was) heeft u de afgelopen week uw bloedsuiker 
gecontroleerd? 

 

 …….  dagen in de afgelopen week. 
 

18b. Hoe vaak heeft u op die dagen uw bloedsuiker gecontroleerd? 
 Gemiddeld  …….  keer per dag. 
 

18c. Indien u afgelopen week ziek bent geweest, op hoeveel dagen was dat? 
 …….  dagen in de afgelopen week 
 � niet van toepassing, ik ben niet ziek geweest 
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19. Hoe vaak kwam het in de afgelopen week voor dat u een maaltijd oversloeg? 
 …….  keer in de afgelopen week 
 

20. Hoe vaak kwam het in de afgelopen week voor dat u een insuline-injectie oversloeg? 
 ……. keer in de afgelopen week 
 � niet van toepassing, ik gebruik geen insuline 
 
 

Uw ideeën over diabetes 
 

21. Wij zijn geïnteresseerd in uw persoonlijke mening over diabetes. Hieronder staat een 
aantal uitspraken over diabetes. Geeft u alstublieft aan in hoeverre u het eens of 
oneens bent met deze uitspraken door het vakje aan te kruisen dat het meest op u van 
toepassing is.  

 
 helemaal niet geen mee helemaal
Hoe ervaart u uw diabetes? niet mee duidelijke eens mee 
 mee eens eens mening  eens 
a. Ik kan veel doen om mijn klachten onder controle te 

houden      

b. Of mijn ziekte verbetert of slechter wordt, wordt 
bepaald door hetgeen ik doe   

c. Ik heb het verloop van mijn ziekte in eigen hand 

 

   

     
d. Wat ik ook doe, niets heeft invloed op mijn ziekte      
e. Ik kan zelf mijn ziekte beïnvloeden     
f. Wat ik doe is van invloed op het verdere verloop van 

mijn ziekte      
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Uw ideeën over geneesmiddelengebruik 
 

Er volgen nu twee vragen over het gebruik van geneesmiddelen. Met geneesmiddelen 
bedoelen wij in dit geval insuline en/of bloedsuiker verlagende middelen die u gebruikt 
voor uw diabetes. De vragen gaan dus niet over de andere geneesmiddelen die u mogelijk 
gebruikt. 
 

22. Hieronder staat een aantal uitspraken die andere mensen ooit gedaan hebben over 
hun geneesmiddelen. Wilt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met 
deze uitspraken door een kruisje te zetten in het vakje dat het beste uw mening 
weergeeft.  

 

 helemaal niet geen mee helemaal
 niet mee duidelijke 
 eens mening  eens 

eens mee 
mee 

a. Op het moment hangt mijn gezondheid af van mijn 
geneesmiddelen      

b. Ik maak me zorgen over het feit dat ik genees-
middelen moet nemen      

c. Mijn leven zou erg moeilijk zijn zonder mijn genees-
middelen      

d. Soms maak ik me zorgen over de effecten die mijn 
geneesmiddelen op de lange termijn kunnen hebben      

e. Zonder mijn geneesmiddelen zou ik heel ziek zijn      

 

g. Mijn toekomstige gezondheid hangt af van mijn 
geneesmiddelen    

h. Mijn geneesmiddelen ontwrichten mijn leven 

k. Deze geneesmiddelen hebben onplezierige bij-
werkingen      

f. Ik ben onvoldoende op de hoogte van wat mijn 
geneesmiddelen doen     

  

     

i. Soms ben ik bang dat ik té afhankelijk zal worden 
van mijn geneesmiddelen      

j. Mijn geneesmiddelen voorkomen dat ik verder 
achteruit ga      

 
 

23. Veel mensen hebben een eigen manier om hun geneesmiddelen te gebruiken. Deze 
manier kan afwijken van de instructies op het etiket of van wat de dokter heeft 
gezegd. Wij willen u graag een aantal vragen stellen over hoe u uw geneesmiddelen 
gebruikt. Wilt u alstublieft voor iedere uitspraak aangeven hoe vaak deze voor u 
geldt. 

 

 nooit zelden soms vaak altijd 
a. Ik vergeet mijn geneesmiddelen te nemen      
b. Ik wijzig de dosering van mijn geneesmiddelen      
c. Ik stop een tijdje met het nemen van mijn genees-

middelen   

 

   

d. Ik besluit een dosering over te slaan     
e. Ik neem minder dan is voorgeschreven      
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Apotheek 
 
Onderstaande vragen gaan over uw eigen ervaringen met uw apotheek. Als u met meer 
dan één apotheek contact heeft gehad, beantwoord de vragen dan voor de apotheek met 
wie u het meest te maken heeft gehad. In de vragenlijst wordt gesproken over ‘de 
apotheek’. Hiermee worden zowel de apotheker als alle andere medewerkers bedoeld. 
 

Als bij u diabetes reeds jaren geleden vastgesteld is, kan het zijn dat sommige vragen 
minder op u van toepassing lijken. In dat geval willen wij u toch verzoeken de vragen zo 
goed mogelijk te beantwoorden. 

 � nee 

 

24. Hoe lang staat u bij uw huidige apotheek ingeschreven? 
 � korter dan 1 jaar 
 � 1 tot 5 jaar 
 � langer dan 5 jaar 
 

25. Hoe vaak per jaar bezoekt u deze apotheek gemiddeld? 
 � 2 tot 3 maal per jaar 
 � 4 tot 6 maal per jaar 
 � 7 tot 12 maal per jaar 
 � meer dan 13 maal per jaar 
 

26. Is het bij uw apotheek mogelijk om uw geneesmiddelen thuis te laten bezorgen?  
 � ja 

 � weet ik niet 
 

27. Kunt u een gesprek voeren met iemand van de apotheek zonder dat er derden 
(ongewild) kunnen horen wat er besproken wordt? (U kunt meerdere antwoorden 
aankruisen) 

 � ja, namelijk in een aparte spreekkamer 
 � ja, namelijk aan een zit-balie 
 � ja, namelijk door een privacy-streep op de grond voor de balie 
 � ja, namelijk ……………………………………………………………………….. 
 � nee 
 � weet ik niet 
 

28. Is er in de publieksruimte van uw apotheek voorlichtingsmateriaal beschikbaar? (U 
kunt meerdere antwoorden aankruisen)  

 � ja, over diabetes 
 � ja, over andere aandoeningen 
 � nee 
 � weet ik niet 
 

29. Is er in de publieksruimte van uw apotheek een lijst met gegevens van andere 
hulpverleners beschikbaar? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

 � ja, voor diabetes 
 � ja, voor overige zaken 
 � nee 
 � weet ik niet 
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Diabeteszorg 
 

30. Heeft u van uw apotheek wel eens schriftelijke informatie gehad over diabetes in het 
algemeen? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

 � ja, in het afgelopen jaar 
 � ja, langer dan een jaar geleden 
 � nee 
 

31. Welke van de onderstaande informatie heeft uw apotheek u wel eens mondeling 
gegeven over de geneesmiddelen (inclusief insuline) die u gebruikt voor uw 
diabetes? (U kunt meerdere antwoorden aankruisen) 

 � uitleg over hoe u uw geneesmiddelen precies moet gebruiken 
 � uitleg over wat er mis gaat als u uw geneesmiddelen niet goed gebruikt 

soms 

 � waarom u de geneesmiddelen moet gebruiken 
 �  hoe de geneesmiddelen hun werk doen 
 � hoe lang het duurt voordat het geneesmiddel begint te werken 
 � hoe lang het geneesmiddel effect heeft 
 � uitleg over bijwerkingen die kunnen optreden 
 

32. Hoe vaak in de afgelopen jaren heeft uw apotheek met u de onderstaande zaken 
besproken bij het afhalen van een geneesmiddel (inclusief insuline) dat u gebruikt 
voor uw diabetes? Geef uw antwoord door het vakje aan te kruisen wat het beste uw 
ervaring weergeeft. 

 

 (vrijwel) meestal (vrijwel)
 nooit   altijd 
a. Uw ervaringen met uw geneesmiddel(en)     
b. Uitleg over wat er mis gaat als u uw geneesmiddelen niet 

goed gebruikt     

c. Uitleg over hoe u uw geneesmiddelen precies moet 
gebruiken     

d. Ondervonden bijwerkingen     
e. Belang van het gebruiken van uw geneesmiddel(en) volgens 

de voorschriften     
 
 

33. Wilt u voor de onderstaande activiteiten aangeven of uw apotheek deze in de 
afgelopen jaren aan u heeft aangeboden? Kunt u voor die activiteiten die zijn 
aangeboden door uw apotheek ook aangeven of u heeft deelgenomen aan de 
activiteit? (Geef uw antwoord door per regel voor beide vragen het bijbehorende 
vakje aan te kruisen) 

 

 Aangeboden:  Deelgenomen: 
 ja nee  ja nee n.v.t. 
a. Informatiebijeenkomst over diabetes       
b. Controledag bloedglucosemeter 
c. Individuele gesprekken over diabetes 

 

      
      

d. Groepscursus over diabetes      
e. Anders, namelijk ……………………………..       
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34. Onderstaande vragen gaan over activiteiten die uw apotheek kan uitvoeren. Wilt u per 
activiteit aangeven of uw apotheek deze in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.  

 
Enkele vragen worden voorafgegaan door de tekst Indien … U dient dan voor uzelf 
na te gaan of de vraag op u van toepassing is. Als dit niet het geval is, dan kruist u het 
vakje onder ‘niet van toepassing (n.v.t.)’ aan. 
 

ja nee n.v.t.  
a. Heeft uw apotheek u de diabetespas aangeboden?    
b. Bij een bezoek aan uw apotheek, vraagt uw apotheek dan of u een 

diabetespas heeft?  

 

f.  Indien u een bloedglucosemeter gebruikt: heeft uw apotheek u 
gevraagd of u behoefte heeft aan uitleg over het gebruik van de 
bloedglucosemeter? 

 

  

c. Indien u de diabetespas gebruikt: heeft uw apotheek u gevraagd of u 
behoefte heeft aan uitleg over de diabetespas?    

d. Indien u insuline gebruikt: heeft uw apotheek u gevraagd of u behoefte 
heeft aan uitleg over het gebruik van de insulinepen?   

e. Indien u zelf bloed prikt: heeft uw apotheek u gevraagd of u behoefte 
heeft aan uitleg over het prikken van bloed?    

  

g. Indien u een bloedglucosemeter gebruikt: heeft uw apotheek 
aangeboden om de meter voor u te onderhouden en te reinigen?    

h. Indien u een insulinepomp gebruikt: heeft uw apotheek gevraagd of u 
behoefte heeft aan uitleg over de insulinepomp?    

i. Indien u een insulinepomp gebruikt: heeft uw apotheek aangeboden 
om de insulinereservoirs van uw pomp voor u te vullen?    
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Tevredenheid met uw apotheek 
 

Hieronder geven wij een aantal uitspraken over uw apotheek. Met uw antwoord kunt u 
uw mening geven over allerlei aspecten van de dienstverlening van uw apotheek. Kruis 
per uitspraak het vakje aan dat het beste bij uw mening past. 
 

35. Informatieverstrekking 
 

goed vol- kan kan veel Mijn apotheek …  doende beter beter 
a. geeft voorlichting over diabetes     
b. bespreekt met mij het doel en het verloop van de behandeling    

  
d. vertelt mij hoe een geneesmiddel werkt     
e. geeft uitleg over het gebruik van geneesmiddelen en hulp-

middelen (bijvoorbeeld insulinepen)    

 

  

   

 

 
c. heeft informatiemateriaal over diabetes beschikbaar   

 

f. geeft mij duidelijke (schriftelijke of mondelinge) informatie     
g. informeert mij over de verschillende mogelijkheden van 

behandeling    

h. vertelt mij waarom ik een geneesmiddel moet gebruiken   
i. vraagt of gegeven informatie voor mij duidelijk is     
j. informeert mij over mogelijke bijwerkingen van een 

geneesmiddel  

k. zorgt ervoor dat ik geen tegenstrijdige informatie ontvang     
l. vraagt of ik naar aanleiding van gegeven informatie nog 

vragen heb    
 
 

36. Voortgang van de behandeling 
 

goed vol- kan kan veel 
Mijn apotheek …  doende 

a. bespreekt met mij mijn ervaringen met mijn geneesmiddel(en)  

beter beter 

   

b. vraagt of het mij lukt om mijn geneesmiddelen volgens de 
voorschriften te gebruiken     

c. vraagt of ik last heb van bijwerkingen  
d. bespreekt met mij mijn bloedsuiker-regulatie  
e. denkt met mij mee als ik last heb van bijwerkingen 

 

 

   
   
    

f. gaat na of verschillende geneesmiddelen die ik gebruik goed 
samengaan    

g. vraagt of ik naast receptgeneesmiddelen andere geneesmiddelen 
gebruik die niet zijn voorgeschreven door een arts (bijvoorbeeld 
pijnstillers) 

    

h. bespreekt met mij of de huidige behandeling voor mij het 
gewenste resultaat heeft    
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37. Bejegening 
 

vol- goed kan kan veel 
Mijn apotheek … 
a. benadert mij vriendelijk en welwillend  

 doende beter beter 
   

b. maakt tijd voor mij   

 

e. houdt rekening met mijn individuele leefsituatie en achtergrond   

 

  
c. toont belangstelling voor mijn persoonlijke ervaringen met mijn 

diabetes    

d. staat open voor het beantwoorden van vragen over mijn 
geneesmiddelen en het gebruik ervan     

  
f. neemt mij serieus     
g. spant zich in om te begrijpen wat ik bedoel    
h. staat open voor een gesprek over problemen die niet direct met 

mijn diabetes te maken hebben     

i. behandelt mij met respect     
 
 

38. Misschien ervaart u, in uw contacten met de apotheek, nog punten waarvan u vindt 
dat die verbeterd kunnen worden. Als dat zo is, wilt u die dan hieronder in uw eigen 
woorden opschrijven? 

 

Punten die volgens mij verbeterd kunnen worden, zijn: 
1. …………….……………………………………………………………………… 
2. …………….……………………………………………………………………… 
3. …………….……………………………………………………………………… 
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Opmerkingen 

 
Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst. 

 

 

 
 

Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst in de bijgevoegde 
antwoordenvelop aan het NIVEL te retourneren? 
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Bijlage V: Vergelijking patiëntengroep met het 
Patiënten Panel Chronisch Zieken 

 

 

 
2. Representativiteit steekproef 

Het PPCZ-2 bevatte 266 mensen met diabetes mellitus (Baanders e.a., 2003). Aangezien 
het panel een landelijk representatief panel is, vormden gegevens van deze diabetes-
patiënten een goede maat voor de representativiteit van de patiëntengroep verkregen in 
het huidig onderzoek. Aan de patiënten van het huidige onderzoek werden daarom de-
zelfde achtergrondgegevens gevraagd als aan het PPCZ-2. De gerapporteerde gegevens 
van het PPCZ-2 zijn afkomstig uit april 2002.  

 
1. Inleiding 
 
Het NIVEL beschikte over gegevens die eerder zijn verzameld bij een panel van chroni-
sche zieke patiënten (Baanders e.a., 2000). Het Patiënten Panel Chronisch Zieken (PPCZ) 
is een landelijk representatief panel van medisch gediagnosticeerde chronisch zieken dat 
is opgezet om te voorzien in de behoefte aan beleidsrelevante informatie afkomstig van 
chronisch zieken zelf (Rijken en Bensing, 2000). Personen uit het panel vullen voor 
langere tijd één keer in het half jaar vragenlijsten in over steeds andere onderwerpen.  

In het huidige onderzoek werden gegevens gebruikt van het PPCZ-1 en PPCZ-2. Het 
PPCZ-1 panel bestond uit 2487 deelnemers waarvan 300 mensen met diabetes (Rijken 
e.a., 1999). Zij vulden in de periode van april 1998 tot en met oktober 2000 vragenlijsten 
in. Omdat het PPCZ-1 in de loop van de jaren panelleden verloor en vanwege 
veroudering en langere ziekteduur van het panel werd besloten om het gehele panel te 
vervangen door een nieuw panel: het PPCZ-2. Het PPCZ-2 bestond uit 2484 patiënten 
waarvan 266 mensen met diabetes (Baanders e.a., 2003). Dit panel vulde van oktober 
2001 tot en met april 2004 vragenlijsten in.  
 
Met behulp van de gegevens van het PPCZ-2 kon worden bepaald hoe representatief de 
huidige steekproef was voor de groep mensen met diabetes in het algemeen. De gegevens 
van het PPCZ-1 werden gebruikt om te bekijken hoe mensen met diabetes aankeken tegen 
het gebruik van geneesmiddelen vóór de invoering van de Diabetes Check.  
 

 

 
Ten eerste is gekeken naar de geslachtsverdeling in beide patiëntgroepen. Deze verdeling 
was in zowel de PPCZ-groep als de huidige groep vrij gelijk. Het PPCZ-2 bevatte 138 
(51,9%) mannelijke en 128 (48,1%) vrouwelijke diabetespatiënten. In de patiëntengroep 
van het huidige onderzoek was de verdeling 482 (46,4%) mannen en 556 (53,6%) 
vrouwen.  
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In het PPCZ-2 zaten 64 (24,1%) leden met diabetes mellitus type 1 en 162 (60,9%) leden 
met type 2. Van de overige 40 (15,0%) leden was het type diabetes onbekend. Van de 
huidige steekproef hadden 256 (24,6%) mensen diabetes mellitus type 1 en 555 (53,3%) 
mensen type 2. Van 230 (22,0%) mensen was het niet bekend welk type diabetes ze 
hadden. 
 
De gemiddelde leeftijd van het PPCZ-2 was 63,3 jaar (SD = 13,2) en de leeftijd varieerde 
tussen de 27 en 91 jaar. In de huidige patiëntengroep varieerde de leeftijd tussen de 10 en 
84 jaar. De gemiddelde leeftijd was 53,2 jaar (SD = 15,6).  
 

 

  

Diabetes mellitus type 2 is een ziekte die vaker op latere leeftijd voorkomt, terwijl 
diabetes mellitus type 1 voornamelijk op jonge leeftijd wordt vastgesteld. Daarom is het 
van belang om naar de leeftijdsverdeling per type diabetes te kijken (zie Tabel 2.1). Zoals 
verwacht was bij diabetes type 2 de leeftijdscategorie 61-75 jaar in beide steekproeven 
het meest vertegenwoordigd. Bij diabetes type 1 was in de huidige steekproef de leeftijds-
categorie 30-44 jaar het meest vertegenwoordigd en bij het PPCZ-2 de leeftijdscategorie 
45-60 jaar. 

De resultaten laten zien dat de huidige steekproef jonger was dan de mensen van het 
PPCZ-2. Dit komt waarschijnlijk door de selectiecriteria die gehanteerd werden in het 
huidige onderzoek. 
 
 
Tabel 2.1: Aantal (%) patiënten per leeftijdscategorie en per type diabetes 
 
  Evaluatie MJA PPCZ-2 
Leeftijd type 1 (n = 254) type 2 (n = 555)  type 1 (n = 64) type 2 (n = 162)

15-29 jaar 80 (31,5%) 9 (1,6%) 5 (7,8%) 0 (0,0%)
30-44 jaar 101 (39,8%) 85 (15,3%) 10 (15,6%) 7 (4,3%)
45-60 jaar 45 (17,7%) 184 (33,2%) 37 (22,8%)

 

23 (35,9%)
61-75 jaar 28 (11,0%) 267 (48,1%) 17 (26,6%) 80 (49,4%)
> 75 jaar 0 (0,0%) 10 (1,8%) 9 (14,1%) 38 (23,5%)
 
 
259 (n = 99,2%) van de PPCZ-2 patiënten en 1024 (99,0%) van de patiënten in dit onder-
zoek hadden de Nederlandse nationaliteit. Wat betreft opleidingsniveau (zie Tabel 2.2) 
waren in zowel het PPCZ-2 als in de huidige groep patiënten met de categorie ‘lager 
beroepsonderwijs’ het meest vertegenwoordigd. De patiënten van de huidige steekproef 
waren enigszins hoger opgeleid dan de patiënten van het panel. 
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Tabel 2.2: Opleidingsniveau van patiënten in de huidige steekproef en in het PPCZ-2 
 
  PPCZ-2 (n = 264)Evaluatie MJA (n = 1036)

Geen 1,4% 0,8%
Lagere school 15,3% 23,5%
Lager beroepsonderwijs 25,9% 28,8%
(M)ULO, MAVO, 3 jaar HBS 14,1% 13,3%
Middelbaar beroepsonderwijs 17,6% 9,8%
HBS, HAVO, VWO, MMS 6,0% 2,7%
Hoger beroepsonderwijs 11,0% 8,7%
Universiteit 4,2% 3,8%
Anders 4,7% 8,7%
 
 

 

Als laatste gaven de patiënten aan welke werksituatie het meest op hen van toepassing 
was (zie Tabel 2.3). Belangrijk om op te merken is dat deze vraag niet exact hetzelfde 
gesteld werd in beide groepen. In het huidige onderzoek gaven sommige mensen twee 
opties aan en de opties ‘rentenier’ en ‘vrijwilligerswerk’ stonden niet vermeld in de 
vragenlijst van het PPCZ-2. Tabel 5.4 geeft weer dat bijna de helft van de panelleden van 
het PPCZ-2 met pensioen was, terwijl in de huidige steekproef de categorie betaald 
werkend het meest was aangekruist. Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door-
dat de huidige groep mensen jonger was dan de mensen van het PPCZ-2. 
 
 
Tabel 2.3: Werksituatie van patiënten in de huidige steekproef en in het PPCZ-2 

  Evaluatie MJA (n = 1040) PPCZ-2 (n = 263)

Scholier / student 3,5% 0,4%
Betaald werkend 36,2% 21,7%
Werkzoekend 3,1% 2,7%
Arbeidsongeschikt 8,8% 9,9%
Huisman / -vrouw 21,5% 19,4%
Met pensioen 22,7% 46,0%
Rentenier 4,7% --
Vrijwilligerswerker 4,1% --
 
 
3. Zelfzorg en geneesmiddelengebruik 
 
Belangrijk om te weten is of de Diabetes Check het uiteindelijke gedrag van patiënten 
heeft veranderd in termen van zelfzorg en geneesmiddelengebruik. De beste manier om 
dit bepalen is door metingen vóór en ná de invoering van het project te doen. Aangezien 
de huidige evaluatie pas startte na het einde van de Diabetes Check was dit niet mogelijk. 
Een goed alternatief is om gegevens van de huidige steekproef te vergelijken met ge-
gevens van het PPCZ-1. De PPCZ-1 gegevens kunnen gezien worden als een meting van 
hoe de situatie was vóór het invoeren van de Diabetes Check op punten zoals genees-
middelengebruik en therapietrouw.  
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Het PPCZ-1 bestond uit 300 mensen met diabetes (Rijken e.a., 1999). Het PPCZ-1 
beantwoordde een aantal vragen die tevens in het huidige onderzoek voorkomen. Het gaat 
hier om de volgende vragen: subjectieve gezondheid, vragenlijst over gebruikte zelfzorg 
(Van de Ven en Snoek, 1999), BMQ-specific (Horne e.a., 1999) en MARS-5 (Horne, 
submitted). De vragen over de subjectieve gezondheid en zelfzorg beantwoordde het 
panel in oktober 1999 en de BMQ en MARS-5 vulde het panel in april 2000 in.  
 
Om te bepalen of de Diabetes Check zaken zoals zelfzorg en therapietrouw heeft ver-
beterd, vergeleken we de volgende groepen met elkaar: patiënten met diabetes uit het 
PPCZ-1 (n = 300), patiënten van apotheken die hebben deelgenomen aan de Diabetes 
Check (n = 548) en patiënten van apotheken die niet hebben deelgenomen aan de 
Diabetes Check of aan andere projecten op het gebied van de diabeteszorg (n = 150). 

 

 
De geslachtsverdeling was zowel in de huidige steekproef als in het PPCZ-1 ongeveer 
gelijk. De huidige groep bestond uit 329 (47,3%) mannen en 366 (52,7%) vrouwen. Bij 
het PPCZ-1 was de verdeling als volgt: 144 (48,0%) mannen en 156 (52,0%) vrouwen. 
Wel bleek opnieuw dat de patiënten van de huidige groep (M = 52,7, SD = 15,7) 
gemiddeld jonger waren dan de patiënten van het PPCZ-1 (M = 60,8, SD = 14,7). 
 

3.3.1. Subjectieve gezondheid 
De drie groepen patiënten gaven aan wat ze over het algemeen van hun gezondheid 
vonden (zie Tabel 3.1). Het merendeel van de patiënten beleefde de eigen gezondheid als 
matig tot goed. Uit de niet-parametrische Kruskal-Wallis test bleek dat de drie groepen 
verschillend antwoordden op deze vraag (Chi-square = 21,86, p <,001). De twee groepen 
van de huidige steekproef waren meer te spreken over hun gezondheid dan de mensen uit 
het PPCZ-1. Dit verschil komt mogelijk doordat de huidige steekproef jonger is dan de 
mensen uit het PPCZ-1. 
 
 
Tabel 3.1: Subjectieve gezondheid van patiënten in de huidige steekproef en in het 

PPCZ-1 
 
  PPCZ-1 (n = 299)   Huidige steekproef 
   geen diabetes- Diabetes
     project (n = 147) Check (n = 541)

Uitstekend 2,0% 2,0% 5,5%
Zeer goed 9,7% 11,6% 10,2%
Goed 50,8% 63,9% 62,5%
Matig 34,1% 20,4% 20,5%
Slecht 3,3% 2,0% 1,3%
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3.3.2. Zelfzorg 
De vragenlijst over gebruikte zelfzorg (Van de Ven en Snoek, 1999) is een vragenlijst die 
specifiek is toegespitst op mensen met diabetes. In de vragenlijst wordt gevraagd hoe 
mensen omgaan met hun diabetes, bijvoorbeeld hoe vaak mensen hun bloedglucose heb-
ben gecontroleerd en hoe vaak ze een maaltijd hebben overgeslagen in de afgelopen 
week. 
 
De patiënten gaven aan dat ze ongeveer op twee à drie dagen van de week hun bloed-
suiker controleren (zie Tabel 3.2). Uit ANOVA-analyses bleek dat dit gemiddelde ver-
schilde tussen de drie groepen (F = 7,45, p < ,01). Terwijl de PPCZ-groep gemiddeld op 
twee dagen van de week de bloedsuiker controleerde, deden de twee groepen van de 
huidige steekproef dit gemiddeld op bijna drie dagen van de week. Daarnaast contro-
leerden mensen uit het PPCZ-1 hun bloedsuiker vaker per dag dan de huidige steekproef 
(F = 5,14, p < ,01). Alledrie de groepen sloegen vrijwel nooit een maaltijd of een 
insuline-injectie over.  
 
 
Tabel 3.2: Het gemiddelde (standaarddeviatie) op de zelfzorgvragen van patiënten uit de 

huidige steekproef en uit het PPCZ-1 
 
  PPCZ-1   Huidige steekproef 
 geen diabetes- Diabetes
   project Check

Op hoeveel dagen bloedsuiker gecontroleerd 2,0 (2,6) 3,0 (2,8) 2,8 (2,9)**
Hoe vaak per dag bloedsuiker gecontroleerd 3,0 (1,5)

0,3 (1,1)
0,3 (1,0)

2,4 (1,9) 2,4 (2,1)**
Hoe vaak per week maaltijd overgeslagen 0,3 (0,9) 0,4 (1,1) 
Hoe vaak per week insuline-injectie overgeslagen 0,2 (0,9) 0,3 (1,3) 
 
** p < ,01. 
 
 
3.3.3. Geneesmiddelengebruik 
Op de BMQ specific (Horne e.a., 1999) gaven de patiënten aan hoe ze aankijken tegen 
het gebruik van geneesmiddelen. Er werden somscores (variërend van 5 tot en met 25) 
berekend voor de twee subschalen: noodzakelijkheid van geneesmiddelen en risico’s van 
het gebruik van geneesmiddelen. 

 
Het bleek dat de drie groepen patiënten van mening waren dat het gebruik van genees-
middelen noodzakelijk is (zie Tabel 3.3). Dit gold in sterkere mate voor de PPCZ-groep 
(F = 8,25, p < ,001). Daarnaast maakten de patiënten uit de huidige steekproef zich meer 
zorgen over het feit dat ze geneesmiddelen moeten gebruiken dan patiënten uit het PPCZ 
(F = 11,66, p < ,001). In alle groepen waren de scores op de BMQ-risico’s echter niet 
hoog.  
 
Door middel van de MARS-5 (Horne, submitted) werd bepaald hoe therapietrouw 
patiënten naar eigen zeggen zijn. Ook hier werd een somscore berekend, variërend van 5 
tot en met 25. De gemiddelden in Tabel 3.3 laten zien dat patiënten trouw waren aan hun 
behandeling met geneesmiddelen. Bovendien rapporteerden de patiënten uit de huidige 
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steekproef een hogere therapietrouw dan de patiënten uit het PPCZ-1 (F = 28,20, p < 
,001).  
 
 
Tabel 3.3: Gemiddelden (standaarddeviatie) op vragen over geneesmiddelengebruik van 

patiënten uit de huidige steekproef en het PPCZ-1 
 
  PPCZ-1  Huidige steekproef 
 geen diabetes- Diabetes
   project Check
BMQ-noodzakelijkheid 20,8 (3,5) 19,5 (3,7) 19,9 (3,5)***
BMQ-risico's 12,3 (3,7) 13,2 (3,9) 13,7 (3,8)***
MARS-5 21,4 (3,6) 22,6 (2,5) 23,0 (2,4)***
 
*** p < ,001. 
 

 

 
4. Conclusie 
 
De resultaten laten zien dat de huidige patiëntengroep redelijk representatief is voor de 
groep mensen met diabetes in zijn geheel. De huidige patiënten waren alleen wat jonger 
dan de mensen met diabetes uit het PPCZ. Dit verschil verklaart mogelijk ook de 
verschillen in werksituatie en ervaren gezondheid. 
 
Wat betreft de zelfzorg en het geneesmiddelengebruik werden er geen verschillen 
gevonden tussen de twee groepen patiënten die deelnamen aan het huidige onderzoek. 
Met andere woorden, de Diabetes Check lijkt geen invloed gehad te hebben op de 
zelfzorg en het geneesmiddelengebruik van patiënten.  

De patiënten in het huidige onderzoek verschilden wel van de patiënten uit het PPCZ wat 
betreft het controleren van de bloedsuiker, de visie op het gebruik van geneesmiddelen en 
therapietrouw. Patiënten uit het huidige onderzoek controleerden op meer dagen hun 
bloedsuiker, vonden het gebruik van geneesmiddelen minder noodzakelijk en 
rapporteerden een hogere therapietrouw dan de patiënten van het PPCZ. In de loop der 
tijd lijkt de zelfzorg en het geneesmiddelengebruik van mensen met diabetes te zijn 
verbeterd, onafhankelijk of de apotheek van een patiënt heeft deelgenomen aan de 
Diabetes Check. 
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