
BRANCHE

Mariska Bullens, Cora Mol en Corien
Dekker delen een sterke motivatie voor
betere zorg. Ze werken in verschillende
apotheken als farmabuddy’s, ook wel
apotheekbuddy’s genoemd. Daar ging
een driedaagse nascholing van het SIR
Institute for Pharmacy Practice and
Policy aan vooraf. Bij Mariska Bullens,
farmaceutisch consulente bij apotheek
‘t Heelhuis in Helmond, kwam het
farmabuddy-project steeds weer langs:
tijdens een cursus palliatieve zorg en
tijdens haar hbo-opleiding farma ceu -
tisch consulent toen ze onderzoek
deed naar dit nieuwe fenomeen. Vorig
jaar volgde ze met de apotheker de
farmabuddy-nascholing. Toch twijfelde

Bij patiënten die complexe zorg krijgen, zijn er veel
problemen waar je gezamen lijk met huisartsen, thuis -
zorg en apotheek aan kunt werken.
Apothekersassistenten die als farma buddy werken,
halen op die manier meer voldoening uit hun werk. 
Ze werken als vaste contactpersoon voor een patiënt 
en diens mantelzorger en krijgen zo een speciale band
met hen. 

Farmabuddy’s:
sterke schakel tussen apotheek
en mantelzorgers
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Farmabuddy Cora Mol: “Patiënten vinden het heel fijn
één vast aanspreekpunt te hebben en alle vragen te
kunnen stellen.”
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ze of het iets voor haar zou zijn. 
“Wat doet het met je als iemand over -
lijdt die je begeleid hebt?” vroeg ze
zich af. “Toch ben ik blij dat ik heb
doorgezet. Mijn drijfveer komt voort 
uit mijn eigen ervaring. Mijn moeder is
overleden toen ik achttien jaar was. 
Ik weet daar om wat het betekent als
dingen goed geregeld zijn. Ik vind 
het prettig en waardevol om te doen.
Mensen zijn zo dankbaar, dat is mooi
om mee te maken.”

Met beide handen
Voor Cora Mol, apothekersassistente 
bij de Planeten Apotheek in Nieuw-
Lekker land, is de rol van farmabuddy
een logische stap. Ze werkte als ver -
zorgende, maar redde het niet in de
ouderenzorg. Een loopbaantraject
leidde tot de opleiding tot apothekers -
assistente. “Ook een baan met werk-
druk, maar toch anders dan in de zorg.
En ik heb nu een regelmatig ritme”,
vertelt Cora. Het aanbod van de
apothe ker om de cursus farmabuddy 
te doen, nog tijdens haar studie tot
apothekersassistente, nam ze met
beide handen aan.

Persoonlijker
Het moet anders in de palliatieve zorg,
persoonlijker. Reden waarom Corien
Dekker, farmaceutisch consulente bij
apotheek Stede Broec in Grootebroek,
koos voor de farmabuddy-nascholing.
“Soms klampen mantelzorgers me op
straat aan: ‘Ik red het niet meer’. Ze

pijn lijdt en zonder medicatie of hulp -
middelen komt te zitten. Deze assis-
tente is uw contactpersoon en heeft
regelmatig even telefonisch contact met
u. Als u ons belt of langs komt, dan is uw
buddy op de hoogte van uw situatie en
u hoeft niet steeds uw verhaal te doen’.”

Opstartfase
In Nieuw-Lekkerland zijn ze een jaar
geleden met farmabuddy’s begonnen.
Cora: “Om hiervoor patiënten te selec -
teren, besloten we om bij de eerste
uitgifte van een opiaat door te vragen
naar de achtergrond van het gebruik.
Dat vond ik zelf wel even lastig. Wat
helpt, is uitleggen waarom je die vraag
stelt en vertellen dat de patiënt een
contactpersoon kan krijgen, als hij dat
wil. Dan beginnen we met een intake
en vragen we hoe het nu is en welke
klachten er zijn.”
Mariska zit in de opstartfase van het
farmabuddy-project. “De huisartsen
waren er nog niet mee bekend, maar
zijn nu enthousiast. We werken inten sief
samen. Er zijn zoveel zaken waar je met
het hele team – huisarts, wijk verpleeg -
kundige en apotheek – bij betrokken
bent. Wat als iemand niet meer goed
kan slikken? Is alle medi catie nog
nodig?”

Zorgen wegnemen
Corien: “Het loopt vanaf het begin goed
bij ons. We hebben vorig jaar veertien
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Corien Dekker: “Soms klampen mantelzorgers
me op straat aan: ‘Ik red het niet meer’.” 

hebben niet alleen hulp nodig van de
huisarts of van de apotheek, maar ook
van de thuiszorg en de diëtiste. Sinds
we met farmabuddy’s als vaste con -
tactpersoon werken, verlopen die
contacten efficiënter en staan mantel -
zorgers er minder alleen voor.”  

“We zeggen: Als u ons belt of
langskomt, dan is uw buddy op de
hoogte van uw situatie en u hoeft
niet steeds uw verhaal te doen”

Duo’s
“De farmabuddy’s werken in duo’s,
zodat er altijd een van hen beschikbaar
is”, zegt Sonia Amini, farmakundige bij
SIR Institute for Pharmacy Practice and
Policy en betrokken bij de nascholing.
“Dat is praktisch en bovendien kunnen
ze samen over hun ervaringen praten.
De apotheker zien we als schaduw -
buddy. Inmiddels zijn medewerkers
van 92 apotheken, overal in Nederland,
geschoold.”

Patiëntenselectie 
Al op de eerste dag van de nascholing
wordt er gewerkt aan een implemen -
tatieplan voor de apotheek. Sonia: 
“We willen echt dat de apotheek ermee
aan de slag gaat. Dus de cursis ten
moeten kijken welke patiënten aan de
buddy’s gekoppeld kunnen worden.
‘Denk niet te moeilijk over het vinden
van patiënten’, zeg ik weleens tegen
apothekers tijdens de nascholings -
dagen. Vraag aan de assistenten welke
patiënten een buddy nodig zouden
kunnen hebben. Dan komen er al 
snel namen, vaak minstens drie.
Patiënten in de palliatieve of terminale
fase of patiën ten met een chronische
aan doe ning, bij wie er iets misgaat 
met de medicatie of hulpmiddelen, 
bijvoor beeld door een slechte over -
dracht vanuit het ziekenhuis. Dan koppel
je die patiënten aan een buddypaar. Je
vertelt de patiënt of 
de mantelzorger: ‘We willen dat de zorg
soepeler verloopt, dat u niet onnodig

Sonia Amini: “De farmabuddy’s werken in duo’s,
zodat er altijd een van hen beschikbaar is”, 
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patiënten begeleid. Huisartsen bellen
vaker of komen bij ons langs. Het
contact verloopt meestal via de man -
tel zorgers, omdat de patiënt al te ziek
is. Mantelzorgers vinden het fijn dat ze
niet hoeven wachten en ook dat wij
het hele verhaal kennen. We luisteren
goed om te kunnen bepalen welke
zorgen we weg kunnen nemen. ”
“De lijnen met de thuiszorgorganisaties
en huisartsenpraktijken waren al kort”,
zegt Cora. “En er zijn heel duidelijke
afspraken bijgekomen. Zo hoeft de
patiënt voor een medicatiewijziging niet
eerst naar de huisarts, dat doen wij. Pas
was er een patiënte die naast 25 micro -
gram fentanyl ook nog zes keer per dag
oxycodon gebruikte. We vroegen ons 
af of verhogen naar 37,5 microgram
fentanyl beter zou zijn. De huisarts 
was het eens met ons advies.”

Farmacotherapie
“Er verandert bij complexe zorg vaak
zoveel in korte tijd en dan is het fijn 
als je dat als mantelzorger direct kunt
bespreken met de farmabuddy,” aldus
Sonia. “Een van de onderdelen in de
nascholing is complexe farmaco thera pie.
In complexe zorg wordt bijvoorbeeld
veel medicatie off-label gebruikt. Ook
leren assistenten heel praktische din -
gen, zoals dat je een fentanylpleister
best kunt doorknippen, als je dat maar
diagonaal doet.”
Cora: “We leveren vaak kleine voor raden
medicatie en voedingssupplementen, 
en houden dat goed bij. Als we denken
dat het nodig is, bellen we vóór een
weekend op om te vragen of er nog
voldoende van alles is.” 
“Het werken met farmabuddy’s kost
extra tijd, maar uiteindelijk levert het
veel tijd op”, vertelt Mariska. Sonia
beaamt dat: “In het begin kost het veel
tijd. Daarna heb je juist de efficiëntie 
te pakken en levert het tijd op, omdat
de huisarts even binnenloopt, ook de
huisartsassistente op de hoogte is, en 
er direct gebeld wordt met de wijk -
verpleegkundige.”

Intensief 
“Soms grijpt het werk je echt wel aan”,
vindt Corien. “Ik belde regelmatig met
een zieke man en op een dag nam zijn
zus op. Was hij net overleden.”
“Het delen van ervaringen is belang rijk,
omdat de zorg nogal eens intensief en
heftig kan zijn. Je hebt veel aan je
collega-buddy”, vindt Cora. “Er is ook
altijd ruimte in ons team. Wat mij helpt,
is dat ik ervaring heb in de ouderenzorg.
Maar als een patiënt overlijdt, heeft dat
veel impact, zeker als het snel of onver -
wachts gebeurt. Onlangs bijvoor beeld,
zag ik bij een jongere collega dat ze het
er moeilijk mee had. Je moet dat dan
erkennen en het erover hebben met
elkaar. 

“Soms grijpt het werk je echt
wel aan”

Als het echt nodig is, zullen we ook
wel begeleiding regelen, maar tot nu
toe hebben we er nog geen afspraken
over gemaakt.” 
Ook bij Mariska in de apotheek denken
ze over deze dingen na: “In de huis art -
senpraktijk werkt ook een psycholoog.
We houden in ons achterhoofd dat we
zo nodig een beroep op hem doen 
als we zelf problemen krijgen door 
het intensieve werk. Of om eens te
bespre ken hoe je zaken aan kunt
pakken om problemen te voorkomen.”

Dankbare patiënten 
“Na een overlijden sturen we een
persoonlijke condoleancekaart. En na
een week of vier bellen we altijd naar
de achterblijver of er behoefte is aan
een gesprek”, zegt Corien. “Mensen 
zijn zo dankbaar dat deze zorg er is.
Het versterkt je band met mensen.” 
Mariska: “We hebben tot nu toe twee
patiënten begeleid. Een van hen is kort
geleden overleden. Deze man was al
ernstig ziek en ik had vooral contact
met zijn vrouw. Ze zegt dat ze de bege -
lei ding heel fijn heeft gevonden, omdat
ze in de apotheek niet hoefde te wach -
ten en ook omdat ze niet steeds uitleg
hoefde te geven. Ook vond ze het fijn
dat ze voorrang kreeg of alvast in de
spreekkamer mocht gaan zitten.”

“Mensen zijn zo dankbaar dat
deze zorg er is. Het versterkt 
je band met mensen” 

“In evaluatiegesprekken horen wij dit
ook terug”, zegt Cora. “Dat ze het heel
fijn vinden één vast aanspreekpunt 
te hebben en alle vragen te kunnen
stellen.” Ze vervolgt: “In 2018 hebben
we twaalf patiënten begeleid, vier 
van hen begeleiden we nu nog. Het is
ook al voorgekomen dat iemand weer
stabiel werd. Dan is de vraag: hoe lang
houd je die patiënt nog in het traject?
We evalueren nu elk kwartaal. Daar
hebben we criteria voor opge steld. 
Het is niet altijd nodig om door te
gaan.”

Cora, Corien en Mariska vinden una niem
dat meer apotheken farmabuddy’s
zouden moeten hebben. En Sonia
stimuleert dat vanuit de SIR. Mariska
besluit met het advies: “Besteed ook
aandacht aan partner en 
kinderen!” <
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Mariska Bullens: “Mensen zijn zo dankbaar, dat
is mooi om mee te maken.”
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PATIËNT IN BEELD

Farmabuddy’s: 
vooral doorgaan!

Begin 2018 kreeg de vrouw van Piet
Vat de diagnose blaaskanker. Daarom
bezocht hij de apotheek. “Mijn vrouw
had veel medicijnen nodig”, vertelt hij.
“De assistente die me hielp, zag aan
de hand van de recepten dat er meer
aan de hand was. Ze vroeg voorzichtig
naar de indicatie. Tot mijn grote
verrassing vertelde ze daarna dat ze
bezig waren met een pilot met
farmabuddy’s. ’Zou u het fijn vinden
om mee te doen, nu u veel met de

zorg en de apotheek te maken zult
krijgen?’ vroeg ze aan mij. We zouden
een koppel van twee assistenten
toegewezen krijgen. Bij hen konden
we terecht als we ergens vastliepen en
ze zouden helpen om de zaak weer
vlot te trekken.”

Weldadig
“Het voelde vanaf het begin heel goed.
Mijn ervaring met de apotheek is dat
we echt ontzorgd werden. De buddy’s

waren een link tussen de huisarts en
ons. Niet dat de lijnen lang waren,
maar je krijgt met zoveel partijen te
maken. Vooral als je niet eerder met
de huisarts en het ziekenhuis van doen
hebt gehad, buitelt alles over je heen.
Zo’n partij als de buddy’s, waar je met
je problemen terecht kunt, is dan
weldadig.” 

Vertrouwde omgeving
“Soms stond ik te wachten voor de
balie en dan kwam een van de twee
dames er al aan. Of ik kreeg een
knipoog. Dat gaf een warm gevoel. 
Je wist dat je geen nummer was. 
Toch kreeg ik niet het gevoel dat ik
met voorrang behandeld werd ten
opzichte van anderen. Dat zou ik zelf
ook niet fijn vinden. Ze waren hier heel
tactvol in. De apotheek werd zo een
ver trouwde omgeving. Ze waren ook
heel belangstellend. Als ik een paar
weken niet was geweest, belden ze
zelf op.”

Bedanken
In de zomer van 2018 kreeg Piets
vrouw te horen dat ze kankervrij 
was. Ze zijn de buddy’s samen gaan
bedan ken voor hun goede zorgen. 
“We namen afscheid. We hadden ze
niet langer nodig. Dachten we. 
Na anderhalve maand bleken er uit -
zaaiingen te zijn. De dienstverlening
werd onmiddellijk weer opgepakt en
onze buddy’s leefden erg met ons
mee.” De vrouw van Piet Vat overleed
30 december 2018. 

Toegewijd
“Ik hoop echt dat de apotheek verder
gaat met de farmabuddy’s. Ze zijn zo
belangrijk! Als zorgvrager houd ik de
boel niet op en ik hoef niet van het
kastje naar de muur. Je hebt echt het
gevoel dat er iemand achter je staat.
Het was een heel fijne, warme
samenwerking.” <

Foto beschikbaar gesteld door Piet Vat
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De toegewijde zorg van farmabuddy’s van de Planeten

Apotheek in Nieuw-Lekkerland was voor Piet Vat, 

oud-mantelzorger, bijzonder waardevol. “Ik hoop dat 

ze ermee doorgaan.”
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