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Branche openbare apotheken

Op 24 november 2014 hebben cao-partijen het door de SBA opgestelde rapport met de 
resultaten van het werkdrukonderzoek over de jaren 2012, 2013 en 2014 besproken. In 
deze rapportage zijn op uw verzoek de resultaten geanonimiseerd per jaar ter beschikking 
gesteld met een schriftelijke toelichting. De reden om het onderzoek uit te voeren werd 
gevormd door signalen en de perceptie van cao-partijen dat de werkdruk als verhoogd 
wordt ervaren, onder andere als gevolg van wet- en regelgeving. U wilde een goed beeld 
kunnen krijgen van de werkdruk binnen apotheken. In verband met het beperkt aantal 
deelnemende apotheken aan het werkdrukonderzoek, met name in 2014, zijn er vragen 
gerezen met betrekking tot de representativiteit en de bruikbaarheid van betreffende 
rapportage en de toelichting. Naar aanleiding hiervan is bij cao-partijen de behoefte 
ontstaan naar een vervolgonderzoek waaraan zodanig meer apotheken zouden moeten 
deelnemen dat er sprake is van een representatief beeld.
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2 Vraagstelling en resultaat

Naar aanleiding van voorgaande luidt de onderzoeksvraag als volgt:  
welke oorzaken van werkdruk zijn bij apotheekmedewerkers te onderscheiden?

Resultaat: een onafhankelijk kwantitatief, representatief vervolgonderzoek 
naar werkdrukbeleving bij apotheekmedewerkers en -leidinggevenden in de vorm 
van een eindrapport. Inzicht in verschillende oorzaken van werkdruk op basis van 
achtergrondkenmerken binnen doelgroepen medewerkers en leidinggevenden, en de 
betekenis daarvan in het licht van de ervaren algemene werkdruk. 

3 Aanpak/werkwijze 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraagstelling zijn de volgende activiteiten 
verricht:
• Start werkdrukonderzoek per maart 2015. De data voor deze rapportage zijn 

verzameld in de periode juni t/m september 2015. Het onderzoek kent een looptijd 
van juni t/m december 2015. De definitieve sluitingsdatum is 31 december. Het 
onderzoek betreft een digitale vragenlijst bestemd voor apotheekmedewerkers en 
-leidinggevenden. De vragenlijst is in 2012 ontwikkeld door de SBA en gevalideerd, en 
bestaat uit in totaal 127 vragen en achtergrondvragen (zoals leeftijd en werkervaring). 
Op verzoek van de KNMP zijn voor dit project een aantal vragen toegevoegd. 

• Verwerken en analyseren van de ingevulde vragenlijsten door de SBA in samenwerking 
met Zorg & Innovatie Groep.

• Beantwoorden onderzoeksvraag met behulp van statistische analyses, onder 
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andere correlatie- en regressieanalyses. Correlatieanalyse 
toont aan of er een significant verband bestaat tussen twee 
variabelen (bijvoorbeeld tussen werkdruk en herstelbehoefte). 
Regressieanalyse toetst of een onafhankelijke variabele 
invloed heeft op een afhankelijke variabele en wat het effect 
is (bijvoorbeeld welke factor de grootste invloed op werkdruk 
heeft).

Op basis van bovenstaande activiteiten is een advies opgesteld 
dat door de SBA aan cao-partijen ter besluitvorming wordt 
voorgelegd.

4 Achtergrond

4.1 Achtergrond
Bij cao-partijen is rond het onderwerp werkdruk binnen de 
branche Openbare Apotheken nog onvoldoende feitelijke 
kennis voorhanden. Voor cao-partijen, die via de cao 
Arbeidsomstandigheden, Arbocatalogus en de SBA (als 
uitvoeringsorgaan van de cao Openbare Apotheken) proberen 
apotheken te stimuleren werkdruk te verminderen, een reden om 
een gericht en gedegen onderzoek te doen naar werkdruk. Voorts 
zijn werkdruk en preventieve acties ter voorkoming van werkdruk 
een van de prioriteiten van de Inspectie SZW (zie notulen verslag 
overleg Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sector 
openbare apotheken, 23 april 2015).

Werkdruk valt in de Arbowet (hoofdstuk 1) onder psychosociale 
arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te 
voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of 
beperkt. In het Arbobesluit wordt deze eis in afdeling 4, artikel 
2.15 nader uitgewerkt. Van werkgevers wordt verwacht dat zij 
een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opstellen met een Plan van 
Aanpak. De onderwerpen hierin dienen zij ook daadwerkelijk uit 
te voeren. Ook moeten medewerkers worden voorgelicht over 
de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting en de maatregelen 
die erop gericht zijn om deze te voorkomen of te beperken. Het 
Burgerlijk Wetboek beschermt de medewerker eveneens tegen 
werkdruk. Volgens Artikel 7:658 heeft de werkgever immers een 
zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet deze 
maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de 
uitoefening van zijn werk schade lijdt.
Als werkgevers niet voldoende aandacht besteden aan het 
terugdringen van werkdruk, kan de Inspectie SZW een boete 
opleggen.

Hoge werkdruk heeft niet alleen werkstress en burn-out als 
gevolg. Een hoge werkdruk leidt tot vermoeidheid en een 
grote vermoeidheid weer tot een grote kans op ongevallen (zie 
bijvoorbeeld Goldenhar, Williams&Swanson, 2003). Maar ook het 
feit dat medewerkers het onder tijdsdruk niet zo nauw nemen met 
de veiligheidsvoorschriften of het feit dat ze geen tijd hebben om 
de voorschriften te volgen, kan de kans op ongevallen vergroten. 
Een te hoge werkdruk kan leiden tot fouten en een vermindering 
van kwaliteit en productiviteit, motivatie en tevredenheid van 
medewerkers, en tot verloop (Wiezer, Smulders & Nelemans, 
Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2005-21, nr. 3).

De aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in het feit dat 
sinds de invoering van het preferentiebeleid (1 juli 2008) de 
ontwikkelingen binnen de branche Openbare Apotheken zich 
zeer snel opvolgen. Met als laatste wapenfeit dat bijna de helft 
van de apothekersassistenten wekelijks of dagelijks agressie van 
cliënten ondervindt door het in beeld brengen van de kosten 
van het verplichte gesprek bij de verstrekking van een nieuw 
medicijn. Dat is vijf keer zoveel als vóór 1 januari 2014, toen dit 
gesprek nog niet apart in rekening werd gebracht (www.knmp.
nl/nieuws/apothekersassistenten-bedreigd-door-toenemende-
agressie-door-kosten-medicijnverstrekking). Hoewel per 2016 
het begeleidingsgesprek voor nieuwe geneesmiddelen niet meer 
apart op de nota vermeld zal worden (http://www.knmp.nl/
nieuws/begeleidingsgesprek-niet-meer-apart-op-de-nota), zal het 
baliegesprek, noodzakelijk voor veilig en effectief medicijngebruik, 
onder druk blijven staan.

4.2 Begripsbepaling
Onder het begrip werkdruk wordt binnen dit rapport verstaan de 
situatie waarin een medewerker over een langere periode haar 
werk niet afkrijgt of de gewenste kwaliteit niet kan leveren en zelf 
niet in staat is hier verandering in aan te brengen. Er is sprake van 
werkdruk wanneer er een disbalans ontstaat tussen stressbronnen 
die een medewerker ervaart gedurende het uitvoeren van de 
werkzaamheden, en de energiebronnen die maken dat het werk 
leuk en uitdagend is om het goed uit te kunnen voeren. Typerend 
voor werkdruk is dat medewerkers niet, of slechts met grote 
moeite, binnen de beschikbare tijd aan de gestelde eisen of 
normen kunnen voldoen. Die eisen zijn hoog, mogelijk als gevolg 
van de hoeveelheid werk, de complexiteit, de verantwoordelijkheid 
of de tegenstrijdige eisen die het werk met zich meebrengt 
(Smulders & Houtman, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2004-
20, nr. 1). 

Werkdruk is anders dan werkstress. Onder werkstress wordt 
verstaan het totaal van de psychische en fysieke gevolgen van 
werkdruk. Het gaat daarbij om de toestand waarin iemand 
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verkeert, wanneer er geen evenwicht is tussen de eisen die aan 
de medewerker gesteld worden en zijn of haar mogelijkheden 
om aan die eisen tegemoet te komen. Werkstress kan door 
andere oorzaken dan werkdruk ontstaan, bijvoorbeeld door 
werkonzekerheid of een slechte werksfeer (Wiezer, Smulders & 
Nelemans, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2005-21, nr. 3). 

4.3 Doelstelling werkdrukonderzoek
Doel is een vertaling door de SBA (vanuit haar rol als 
uitvoeringsorganisatie van de cao Openbare Apotheken) van 
de onderzoeksresultaten naar concrete uitvoering: op welke 
wijze kan er in preventieve en curatieve zin worden bijgedragen 
aan de reductie van werkdrukbeleving bij medewerkers en 
leidinggevenden binnen de branche Openbare Apotheken. 

5 Onderzoeksresultaten

5.1 Respons 
Naar aanleiding van de oproep door de SBA om aan het 
werkdrukonderzoek deel te nemen, zijn 1136 vragenformulieren 
uitgezet. Van deze 1136 medewerkers hebben 744 medewerkers 
het vragenformulier ingevuld. Dit betekent een respons van 65%. 
Op basis van dit aantal deelnemers kan vastgesteld worden dat de 
huidige onderzoeksresultaten een representatief beeld schetsen 
van de ervaren werkdruk in de branche Openbare Apotheken.

5.2 Kenmerken respondenten

Kenmerken respondenten Resultaat

Gemiddelde leeftijd 41.8 jaar

Werkervaring in de branche 14 jaar

Werkervaring bij huidige apotheek 10.8 jaar

Gemiddeld aantal werkuren per week 25.8 uur

5.3 Resultaten
Werkdruk 
Uit de analyses blijkt dat de werkdruk met name negatief 
beïnvloed wordt door de aanwezigheid van stressbronnen in 
het werk. De volgende stressbronnen hebben op volgorde van 
belangrijkheid de sterkste invloed op het ontstaan van werkdruk 
bij medewerkers:
1. geestelijke belasting
2. werk- en rusttijden
3. ontwikkelingen in het apotheekwerk
4. regelmogelijkheden
5. emotionele belasting
6. agressie en geweld.

Deze factoren samen hebben een significant voorspellende waarde 
van 64% (verklaarde variantie) met betrekking tot werkdruk. 
Werkdruk wordt vooral negatief beïnvloed door de aanwezigheid 
van stressbronnen in het werk, waarbij de geestelijke belasting de 
voornaamste is.

Werkplezier
Een nadere analyse laat zien dat de volgende variabelen 
achtereenvolgens significant de sterkste invloed hebben op het 
werkplezier van apotheekmedewerkers:
1. leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
2. werkdruk
3. agressie en geweld
4. inspraakmogelijkheden
5. toekomstzekerheid
6. werk- en rusttijden
7. fysieke belasting.

Deze factoren samen hebben een significant voorspellende 
waarde van 56% (verklaarde variantie) voor werkplezier. Wat 
opvalt is dat onder andere de ontwikkelingen in het apotheekwerk 
en collegialiteit geen significante invloed hebben op het hebben 
van werkplezier, terwijl dit wel de verwachting zou zijn. Leer- en 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben kennelijk de grootste invloed 
op werkplezier, gevolgd door werkdruk en agressie en geweld.

Betrokkenheid
Uit de statistische analyse blijkt dat de volgende variabelen 
achtereenvolgens significant de sterkste invloed hebben op de 
betrokkenheid van apotheekmedewerkers:
1. inspraakmogelijkheden
2. leer- en ontwikkelingsmogelijkheden
3. toekomstzekerheid
4. leiderschap.

Deze factoren samen hebben een significant voorspellende 
waarde van 46% (verklaarde variantie) voor betrokkenheid. Wat 
opvalt is dat met name (het gebrek aan) energiebronnen bepalend 
zijn voor de mate van betrokkenheid van apotheekmedewerkers.
Inspraakmogelijkheden, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden 
en toekomstzekerheid hebben significant de grootste invloed op 
betrokkenheid.

Herstelbehoefte
Uit de regressieanalyse blijkt dat de volgende variabelen de 
grootste significante invloed hebben op de herstelbehoefte van 
apotheekmedewerkers:
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1. werkdruk
2. emotionele belasting
3. agressie en geweld
4. geestelijke belasting
5. toekomstzekerheid.

Deze factoren samen hebben een significant voorspellende 
waarde van 49% (verklaarde variantie) voor herstelbehoefte. Wat 
opvalt is dat de herstelbehoefte met name door stressbronnen 
bepaald wordt. Werkdruk, emotionele belasting en agressie en 
geweld hebben de grootste invloed op de herstelbehoefte van 
medewerkers.

Achtergrond 
Onderzocht is of er wellicht kwetsbare groepen zijn die de effecten 
van werkdruk sterker ervaren en mogelijk extra aandacht nodig 
hebben. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten blijken 
er significante verschillen te bestaan tussen enkele subgroepen 
in relatie tot de ervaren werkdruk. Hierbij is met de volgende 
kenmerken rekening gehouden:
• leeftijd
• aantal uren werkzaam (per week)
• aantal jaren werkervaring functie
• thuissituatie.

Om de verschillen tussen groepen medewerkers te kunnen 
beoordelen is een ANOVA-toets uitgevoerd. Statistische analyses 
laten het volgende zien:
• Medewerkers in de leeftijd van 35 t/m 44 jaar ervaren 

significant meer werkdruk dan medewerkers in de 
leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar.

• Medewerkers die 11 t/m 15 jaar werkzaam zijn in de apotheek, 
ervaren significant meer werkdruk dan medewerkers die nog 
maar 0 t/m 2 jaar werkzaam zijn.

• Medewerkers met 0 t/m 2 jaar werkervaring in de branche 
ervaren significant minder werkdruk dan medewerkers met 16 
t/m 20 jaar werkervaring in de branche.

• Medewerkers die 17 t/m 24 uur per week werken, ervaren 
significant meer werkdruk dan medewerkers die minder dan 9 
uur per week werken.

• De apotheekmedewerker/apotheekhulp ervaart significant 
minder werkdruk dan de apotheker en de apothekersassistent.

• Er zijn geen significante verschillen waargenomen op basis van 
de thuissituatie van medewerkers (gehuwd/alleenstaand enz.).

6 Conclusies

Het werkdrukonderzoek moet gezien worden als een nulmeting. 
Betreffende onderzoeksresultaten worden pas relevant 
wanneer een vervolgmeting plaatsvindt nadat verschillende 
interventiemogelijkheden zijn toegepast. De werkdruk onder 
apotheekmedewerkers is op dit moment hoog. 42% van alle 

respondenten ervaart de werkdruk als belastend. Daarvan 
ervaart ca. 10% de werkdruk als zeer belastend. De negatieve 
gevolgen lijken vooralsnog beperkt te blijven tot een kleine groep 
medewerkers (10-20%) die daadwerkelijke gezondheidsklachten 
rapporteren, een hogere herstelbehoefte hebben en minder 
tevreden zijn over het werken in de apotheek. Hierbij moeten we 
een kanttekening plaatsen dat de teams in apotheken over het 
algemeen vrij klein zijn en uitval door ziekte of het suboptimaal 
presteren van collega’s al snel een grote impact kan hebben. 

De onderzoeksresultaten laten zien dat ongeveer 12% van de 
respondenten een verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van 
burn-outklachten. Van de huidige onderzoekspopulatie kampt 2% 
van de respondenten met ernstige psychische klachten met een 
verhoogd risico op uitval op korte termijn. Verder is gebleken dat 
4% van de respondenten zich het afgelopen jaar frequent (3 keer 
of meer) ziek heeft gemeld, hetgeen een belangrijke voorspeller 
is voor langdurige uitval op termijn. Al met al is er dus een 
substantiële groep van 10 tot 12% waarbij de werkdruk wel degelijk 
negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid of het psychisch 
welbevinden.

De huidige onderzoeksresultaten tonen aan dat de werkdruk 
weliswaar hoog is, maar de draagkracht van de medewerkers 
kennelijk ook. Mogelijk dat er een sterke bufferende werking 
uitgaat van de ervaren energiebronnen als tegenhanger van de 
ervaren stressbronnen in het werk.

De ervaren werkdruk in de branche blijkt een duidelijk significant 
(negatief) effect te hebben op het plezier in het werk, de 
herstelbehoefte en betrokkenheid van medewerkers. De effecten 
op de betrokkenheid zijn echter minder groot dan de effecten 
op het werkplezier en de herstelbehoefte van medewerkers. 
Zo blijkt dat onder andere als gevolg van de hoge werkdruk, 
12% minder plezier heeft in het werk en 19% kampt met 
vermoeidheidsklachten. 8% voelt zich minder betrokken bij de 
apotheek. Het feit dat ongeveer 1 op de 5 medewerkers kampt 
met vermoeidheidsklachten mag zorgelijk genoemd worden. 
Vermoeidheidsproblemen kunnen leiden tot verminderde 
concentratie en daardoor leiden tot fouten, een grotere kans op 
ongevallen en verlies van kwaliteit en productiviteit. De hoge 
werkdruk lijkt in ieder geval contraproductiviteit en onvrede in de 
branche teweeg te brengen.

Op basis van bovenstaande resultaten kunnen we concluderen 
dat de verschillen in werkdrukbeleving het grootst zijn tussen 
jonge medewerkers in de leeftijdsgroep 18 t/m 24 jaar met 0 
t/m 2 jaarwerkervaring en medewerkers in de leeftijdsgroep 35 
t/m 44 jaar met 11 t/m 15 jaar werkervaring. De functiegroep 
apotheekmedewerker/apotheekhulp blijkt de minste hinder van 
werkdruk te ervaren in vergelijking met assistentes en apothekers. 
Gelet op de kwetsbaarheid in relatie tot werkdruk lijkt deze 
zich met name bij de ‘middengroep’ qua leeftijd, werkuren en 
dienstjaren, te manifesteren.
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7 Aanbevelingen

De SBA faciliteert apotheekmedewerkers om op preventieve 
en curatieve wijze geestelijke belasting te herkennen 
en te erkennen. Branchespecifieke instrumenten als 
het  Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en 
Werkdrukonderzoek geven medewerkers de mogelijkheid om 
specifiek op relevante onderwerpen (individueel) inzicht te 
krijgen wat oorzaken zijn van geestelijke belasting. Ook andere 
instrumenten dragen op een curatieve wijze bij aan het herkennen 
van geestelijke belasting bij medewerkers. De Risico-inventarisatie 
& Evaluatie en Arbocatalogus zijn collectief te gebruiken 
instrumenten om geestelijke belasting preventief aan te pakken. 
Op basis van voorgaand instrumentarium gebruikt de SBA de 
data om trends en ontwikkelingen met betrekking tot geestelijke 
belasting bij apotheekmedewerkers te herkennen en terug te 
geven aan cao-partijen. 

Werkdruk, emotionele belasting en agressie en geweld hebben 
de grootste invloed op de herstelbehoefte van medewerkers. 
De SBA is betrokken op deze onderwerpen door faciliteiten aan 
te bieden als een vertrouwenspersoon en calamiteitenopvang. 
Ook op het gebied van cursusaanbod (verzuimmanagement voor 
leidinggevenden) speelt de SBA in op bestaande behoeften. Via 
Brancheloket Apotheken worden de onderwerpen werkdruk, 
emotionele belasting en agressie en geweld meer in onderlinge 
samenhang preventief en curatief gefaciliteerd, op basis van 
bestaande scenario’s die concrete handvatten bieden voor 
medewerker en leidinggevende, maar ook in samenwerking met 
casemanagement en specialisten vanuit ArboNed.

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden hebben de grootste invloed 
op werkplezier en betrokkenheid. Worden deze onvoldoende 
gefaciliteerd, dan neemt werkplezier in de apotheek af. Dat 
betekent dat de SBA dient te voorzien in het stimuleren van 
de eigen rol en verantwoordelijkheid van leidinggevenden 

en apotheekmedewerkers in dezen. Dat blijft een uitdaging. 
Het ontwikkelbaar maken en houden van medewerkers en 
leidinggevenden in de apotheek vormt een onderdeel van de SBA-
visie. Uitgangspunten van CanMEDS (door de SBA gehanteerd 
competentiemodel) zijn daarbij van groot belang: rollen vormen de 
basis van flexibele inzet van talenten van medewerkers. Hiermee 
sluit de SBA aan bij de (veranderende) behoefte in de branche op 
dit gebied en de verdere professionalisering van medewerkers 
die hierin werkzaam zijn. Daarnaast zal de SBA actuele trends 
en ontwikkelingen blijvend vertalen naar eventuele relevante 
producten en diensten voor het apotheekteam. De SBA gaat zich 
in ieder geval nadrukkelijk profileren op activiteiten in het kader 
van ‘leven lang leren’ (duurzame inzetbaarheid). De toekomst 
van leer- en ontwikkelinstrumenten voor apotheekmedewerkers 
en leidinggevenden ligt in de volgende belangrijke 
productontwikkeling die in 2016 wordt gerealiseerd:
• E-HRM met ook aandacht voor talentmanagement: 

een branchespecifiek platform voor leidinggevenden en 
medewerkers dat het apotheekteam faciliteert en begeleiding 
biedt bij de uitvoering van het personeelsbeleid. 

Inspraakmogelijkheden hebben significant de grootste invloed op 
betrokkenheid. Het stimuleren van goede arbeidsverhoudingen 
binnen apotheken is een belangrijke doelstelling van de SBA. 
De resultaten uit het SBA-opiniepanel en het kwalitatieve 
behoefteonderzoek vertaalt de SBA naar goede informatie op 
het gebied van inspraakmogelijkheden en medezeggenschap. 
Apothekers en medewerkers hebben behoefte aan structuur, 
korte leerinterventies en formats. De dienstverlening van de SBA 
sluit aan op de meer informele vormen van communiceren en 
besluitvorming binnen apotheken. Daarnaast wordt informatie 
aangeboden over het op- en inrichten van een ondernemingsraad. 
Elke apotheek of elk samenwerkingsverband met 50 of meer 
medewerkers is hiertoe namelijk verplicht. Gezien de toenemende 
maatschapvorming wint dit bij steeds meer apotheken aan belang.


