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 VOORWOORD

Het beroep van Apothekersassistent is aan allerlei veranderingen onderhevig. Trends 

als de verdere verschuiving van bereiding naar farmaceutische patientenzorg, de 

rol van zorgverzekeraars, logistieke ontwikkelingen in de apotheek maakt dat het 

beroepscompetentieprofiel uit 2004 onvoldoende aansloot op de beroepspraktijk. De SBA heeft 

het CINOP opdracht gegeven een nieuw beroepscompetentieprofiel apothekersassistent te 

maken. 

Bij de ontwikkeling van het beroepscompetentieprofiel zijn vertegenwoordigers en 

medewerkers vanuit de openbare apotheken nauw betrokken geweest. Met de aanstelling van 

een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de VZA, ASKA, CNV Publieke Zaak en 

FNV bondgenoten hebben SBA en CINOP ervoor gezorgd dat het profiel beantwoordt aan de 

eisen van de legitimerende partijen. 

Het resultaat is een breed gedragen beroepscompetentieprofiel. Ik wil dan ook iedereen 

bedanken die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van het BCP.

 

Namens de besturen van de CAO partijen,

Mr. H.C.J. Overgaag

Secretaris CAO Partijen



maakt werk van de apotheek

Beroepscompetentieprofiel
Apothekersassistent

Dit beroepscompetentieprofiel (BCP) beschrijft het beroep van de vakvolwassen 

apothekersassistent in Nederland. Het geeft weer welke competenties worden ingezet bij het 

uitoefenen van deze functie. Het geeft aan welke kwaliteiten een apothekersassistent in huis 

moet hebben om het vak goed uit te voeren. Daarnaast geeft het een helder beeld van wat de 

cliënt, de werkgever en de collega’s mogen verwachten van een apothekersassistent.

Het beroepsprofiel heeft verschillende functies:

• Het wordt gebruikt als input voor het onderwijs om de opleiding optimaal aan te laten sluiten 

bij de praktijkuitoefening.

• Het kan worden ingezet bij de verdere professionalisering van de beroepsgroep.

• Het is een basisdocument voor het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen voor de 

beroepsuitoefening.

• Het kan gebruikt worden bij het geven van voorlichting over het beroep, bijvoorbeeld voor 

aankomende apothekersassistenten.

Hoe het BCP tot stand gekomen is (proces)

Bij de ontwikkeling van het BCP zijn verschillende stappen doorlopen. Door middel van desk 

research en interviews met experts zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen in kaart 

gebracht en de gevolgen daarvan voor de functie van apothekersassistent. In een Group 

Decision Room-sessie is het concept BCP getoetst en aangevuld door vertegenwoordigers uit 

de branche. Naast deze toetsing zijn telefonische interviews gehouden met mensen uit het 

veld; apothekersassistenten, apothekers en farmaceutisch consulenten.

Reikwijdte BCP

Het BCP beschrijft de basis voor een apothekersassistent en de doorgroeimogelijkheden. 

De verschillende contexten waar een apothekersassistent werkzaam is worden beschreven. 

Dit profiel is in de basis van toepassing op alle werkvelden waar apothekersassistenten 

werkzaam zijn, waar individuele farmaceutische patiëntenzorg wordt verleend en waar de 

apothekersassistent de bevoegdheid heeft om geneesmiddelen te bereiden en af te leveren aan 

de cliënt, met uitzondering van de ziekenhuisapotheek. 

Het BCP apothekersassistent bevat de volgende onderdelen:

• Deel 1: legitimering: een overzicht van de betrokken partijen die een bijdrage hebben geleverd 

aan de totstandkoming van het BCP.

• Deel 2: het algemeen deel van het BCP: hierin staat globaal beschreven wat de functie van 

apothekersassistent inhoudt, en geeft een beeld van het beroep en de context.

• Deel 3: de bouwstenen van het BCP apothekersassistent: de beschrijving van competentie- en 

taakgebieden. 
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1 LEGITIMERING

Naam van het beroep Apothekersassistent

Datum en versie Mei 2012: versie 1.0 

Onder regie van: SBA: 

 Mevrouw Jacqueline Mooij (tot 01 april 2012) en  

 Mevrouw Irene Wolff

Ontwikkeld door: CINOP:  

 Mevrouw Barbara Marcelis en  

 De heer Robbie van Kippersluis

Vaststellen beroepsbeeld door: Stuurgroep:

 Mevrouw Petra Beunk (FNV)

 Mevrouw Jacqueline Mooij en Mevrouw Irene Wolff (SBA)

 Mevrouw Elsa Pampiermolen (CNV)

 Mevrouw Amasja Tromp (ASKA)

 De heer Marnix Westein (Vereniging Zelfstandige  

 Apothekers (VZA))

 

VERANTWOORDING GEKOZEN STRUCTUUR

De structuur van dit BCP is gebaseerd op het CanMEDS 2005 model, dat is ontwikkeld door 

de ‘Royal college of fysicians and surgeons of Canada’. Het CanMEDS model is ontwikkeld 

voor de medische specialisten in Canada en beschrijft de bekwaamheden die nodig zijn om 

kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg en patiëntenzorg te bieden: betere standaarden, 

betere specialisten, betere zorg (The CanMEDS 2005 physician competency framework, 2005). 

Inmiddels is dit model door verschillende landen overgenomen en ingevoerd, waaronder ook 

Nederland. Het model wordt in Nederland ook toegepast buiten het vakgebied van de medisch 

specialisten, zoals de opleiding tot basisarts, de opleiding openbare farmacie, de opleiding 

verpleegkunde, manueel therapeuten en mondzorg.

Het CanMEDS model, ook wel bekend als de CanMEDS-bloem, bestaat uit zes elkaar 

overlappende rollen. Daar waar de rollen elkaar in het midden overlappen, de kern, is de 

centrale rol de medische expert. De zes andere rollen zijn: communicator, collaborator, health 

advocate, manager, scholar en professional. Om de centrale rol uit te kunnen oefenen zijn 

de andere rollen noodzakelijk en afhankelijk van de situatie worden de rollen in meerdere of 

mindere mate ingezet.

Om verschillende redenen is gekozen voor het CanMEDS model als structuur van het BCP AA:

• Het CanMEDS competency framework sluit aan bij de ontwikkelingen die zich in de 

apothekersbranche voltrekken. De apothekersassistent houdt zich steeds meer bezig 

met de cliënt11. Deze wordt begeleid en geadviseerd in het gebruik van geneesmiddelen 

en bevordering van gezondheid. Het benadrukken van het belang van onder andere 

communicatie en samenwerken komt goed tot uitdrukking in het CanMEDS model.

• De apothekersopleiding is ook volgens de CanMEDS rollen opgebouwd, waardoor er betere 

aansluiting is tussen de beide profielen.

• Binnen de gezondheidszorg worden steeds meer opleidingen volgens het CanMEDS ingericht, 

waardoor er steeds meer herkenning en aansluiting ontstaat.

• Sinds maart 2012 wordt het BCP van de doktersassistent volgens het CanMEDS model 

weergegeven.

1  Voor cliënt kan ook patiënt of zorgvrager gelezen worden. In dit BCP is gekozen voor cliënt als neutrale 
term. Afhankelijk van het doel van het bezoek aan de apotheek kan de bezoeker in zijn contact met de 
apothekersassistent het profiel hebben van patiënt, zorgvrager of cliënt.  
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2 ALGEMEEN BEELD VAN HET BEROEP
  

DE BEROEPSCONTEXT

De apothekersassistent werkt zelfstandig, in teamverband. De apotheker draagt de 

eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden in de apotheek. Afhankelijk van het karakter 

van de apotheek waar de apothekersassistent werkzaam is verschilt de beroepscontext. De 

apothekersassistent is werkzaam in een:

1. Openbare apotheek 

2. Dienstapotheek

3. Poliklinische apotheek

4. Bereidingsapotheek

5. Ziekenhuisapotheek

1  Openbare apotheek

In de openbare apotheek komt de cliënt voor zijn/haar geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen 

en de daarbij behorende medicatiebegeleiding. De apothekerassistent adviseert de cliënt over 

het correct gebruik van de medicijnen bij betreffende aandoeningen. De apothekersassistent 

kan vragen naar het ziektebeeld ter controle van voorgeschreven medicijnen. Het bereiden van 

geneesmiddelen vindt steeds vaker buiten de openbare apotheek plaats, waardoor het accent 

verschuift naar het verwerken van recepten en het klaarmaken van geneesmiddelen en het 

verstrekken van farmaceutische voorlichting en advies. Het werken in een openbare apotheek 

verandert van meer aan de achterkant (bereiden en gereed maken) naar de voorkant (balie). 

Naast goede kennis van geneesmiddelen en ziektebeelden moet een apothekersassistent 

communicatief vaardig zijn (goed luisteren en doorvragen, uitleggen), controleren van het 

patiëntendossier en registreren van de zorg in het informatiesysteem. 

• Levering via internet: Via internet worden medicijnen aangevraagd bij de internetapotheek 

en verstuurd naar het adres van de cliënt. Er is in dat geval geen face-to-face contact met 

de cliënt. Via internet (mail en persoonlijke pagina) kan wel persoonlijke voorlichting en 

medicatiebegeleiding plaatsvinden. Wanneer er met spoed medicijnen nodig zijn, kan dit 

vaak niet via internet. 

2 Dienstapotheek

De dienstapotheek zorgt voor spoedeisende farmaceutische hulp wanneer de apotheek van 

de cliënt niet open is en de cliënt (passant) dringend medicijnen nodig heeft. Deze apotheek 

levert geneesmiddelen af in een hoeveelheid die toereikend is tot de cliënt een bezoek kan 

brengen aan zijn eigen huisarts en/of apotheek. Indien het om een herhaalrecept gaat, zal 

de dienstapotheek waarschijnlijk een kleinere hoeveelheid medicatie uitgeven dan het recept 

voorschrijft. Het verschil ten opzichte van het recept kan de cliënt bij de eigen apotheek 

ophalen wanneer deze weer open is.

Dienstapotheken bevinden zich vaak onder hetzelfde dak als de spoedeisende hulp of de 

huisartsenpost. Ze zijn geopend na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen. Omdat 

het patiëntendossier niet altijd beschikbaar is, is communicatie extra van belang. De 

apothekersassistent moet dan doorvragen op gebruik van andere medicatie. Het werken in de 

dienstapotheek is ad hoc. Er is beperkt sprake van de verkoop van zelfzorgartikelen. Doordat 

de dienstapotheek ook ‘s nachts geopend is en er meestal minder personeel aanwezig is (soms 

alleen), is er meer beveiliging, zoals sluisdeuren of glas/tralies tussen de balie en de ruimte 

waar de cliënt staat.

3 Poliklinische apotheek

De poliklinische apotheek is bedoeld voor iedereen die in het ziekenhuis een recept van de 

medisch specialist meekrijgt (na bezoek polikliniek of na opname in het ziekenhuis). De 

apotheek hoort bij een ziekenhuis (maar kan in eigendom zijn van een openbare apotheek) 

maar levert ook geneesmiddelen aan patiënten die reeds zijn ontslagen of regelmatig in het 

ziekenhuis komen voor een behandeling. De poliklinische apotheek richt zich op specialistische 

farmaceutische zorg. Omdat veel van de cliënten die een poliklinische apohteek bezoeken ook 



8BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL APOTHEKERSASSISTENT 

 

8

medicijnen betrekken bij andere apohteken, is het extra van belang dat de apothekersassistent 

gegevens verzamelt over het actuele medicatiegebruik van de cliënt. Dit betreft zowel goede 

communicatie met de cliënt als met de andere apothe(e)k(en) waar de cliënt medicijnen 

betrekt.

4 Bereidingsapotheek

Vroeger werden de geneesmiddelen in elke openbare apotheek bereid en vormde bereidingen 

onderdeel van de taken van de apotheker en apothekersassistent. Door steeds hogere 

kwaliteitseisen en veranderende wet-en regelgeving is dit onderdeel veelal uitbesteed aan 

apotheken die zich gespecialiseerd hebben in bereidingen, de zogenaamde bereidingsapotheek. 

Hierdoor zijn grote bereidingsapotheken ontstaan die leveren aan apotheken. De 

apothekersassistent werkzaam in een bereidingsapotheek, wordt vaak een productieassistent 

genoemd en is hoofdzakelijk bezig met het bereiden van geneesmiddelen. Die gaan via ofwel 

de farmaceutische groothandel danwel rechtstreeks vanaf de bereidingsapotheken naar 

openbare- en ziekenhuisapotheken. De apothekersassistent in de bereidingsapotheek heeft 

over het algemeen geen contact met de cliënt. Er worden contracten met openbare apotheken 

afgesloten, waarin wordt vastgelegd dat medicatiebewaking en voorlichting over de producten 

en dergelijke door de eigen apotheek van de cliënt wordt verzorgd.

5 Ziekenhuisapotheek

Het werken in een ziekenhuisapotheek kent een aantal belangrijke verschillen ten opzichte 

van de andere apotheken. De werkomgeving en de organisatie van het werk zien er anders 

uit. Maar ook taken, verantwoordelijkheden en benodige competenties verschillen van elkaar. 

De apothekersassistent heeft in een ziekenhuisapotheek voornamelijk contact met medisch 

personeel, zoals artsen en verpleegkundigen. De ziekenhuisapotheken zijn vaak heel groot en 

over verschillende locaties verspreid. De aandoeningen van de cliënten zijn vaak complexer 

en ernstiger dan van de cliënten van de openbare apotheek en de geneesmiddelen zijn vaak 

duurder en wat betreft  samenstelling en dosering complexer, dus met een groter afbreukrisico. 

De apothekersassistent werkzaam in een ziekenhuisapotheek valt onder de CAO van 

ziekenhuizen. Een specifiek profiel voor de ziekenhuisapothekersassistent is ontwikkeld. In dit 

profiel is deze context buiten beschouwing gelaten.

Naast deze vijf apotheekvormen bestaan nog twee andere contexten waarin de 

apothekersassistent werkzaam kan zijn. Dit zijn namelijk apotheken die zich volledig 

bezighouden met central filling en/of weekdosering. In deze situatie heeft de 

apothekersassistent geen contact met cliënten.

Central filling

Bij central filling worden medicijnen op een andere locatie dan bij de apotheek verpakt en 

geëtikketeerd: pakken, plakken en verpakken. Dit gebeurt grootschalig en geautomatiseerd. Het 

proces is computergestuurd en verwerkt herhaalrecepten voor chronisch gebruikte medicatie. 

De werkzaamheden van de apothekersassistent betreffen het in kaart brengen van de 

farmaceutische processen voor it-doeleinden en wanneer het systeem een foutmelding geeft, 

de problemen van farmaceutische aard, oplossen. Daarnaast geeft de apothekersassistent 

leiding aan de productiemedewerkers. Het is een pré als de apothekersassistent ervaring 

heeft opgedaan in een openbare apotheek, omdat zij dan goed op de hoogte is van hoe een 

medicijn er uit moet zien, zoals het herkennen van verpakkingen. In deze context heeft de 

apothekersassistent geen contact met cliënten.

Weekdoseringssysteem of geindividualiseerde distributievorm (GDS)

Bij weekdosering worden de medicijnen per patiënt, per dag of zelfs per inname samengesteld 

voornamelijk op een externe locatie. De medicijnen worden uit hun verpakkingen gehaald 

en samengesteld voor de cliënt. Een voorbeeld hiervan is dat in een weekrol (een reeks van 

kleine plastic zakjes) de medicijnen per dag zijn verpakt. Ieder zakje heeft een heel concrete 

beschrijving van de inhoud (witte ronde tabletten) en wanneer en hoe de inhoud ingenomen 

moet worden. Het verpakken van medicatie in weekdoseringssystemen gebeurt veelal door 
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geneesmiddeldistributie bedrijven (GDS-bedrijven). De rol van de apothekersassistent 

is het controleren van de weekrollen. Daarnaast geeft de apothekersassistent leiding aan 

de productiemedewerkers. De apothekersassistent heeft geen contact met de cliënt. De 

apothekersassistent in de openbare apotheek voert gegevens in en stuurt deze naar het bedrijf 

waar het samenstellen van de weekrollen plaatsvindt. In de openbare apotheek vindt altijd een 

eindcontrole plaats. Tussentijdse wijzigingen of toevoegingen worden volgens protocol in de 

openbare apotheek verwerkt.  

 

WIE IS DE APOTHEKERS-ASSISTENT? 

Algemene beschrijving van de apothekersassistent:

De apothekersassistent is een zelfstandige farmaceutische zorgverlener die zorgt voor het 

beoordelen en op juiste wijze verwerken en afhandelen van de zorgvraag/recept. Zij22 geeft 

hierbij advies & voorlichting aan de cliënt. De apothekersassistent werkt samen met de 

voorschrijver (bijvoorbeeld de huisarts) en apotheker, en is bevoegd tot het bereiden en 

afleveren van geneesmiddelen. De kern van haar werkzaamheden is medicatiebegeleiding en 

medicatiebewaking. Er zijn twee type apothekersassistenten:

1. de apothekersassistent met cliëntcontact in openbare apotheken, dienstapotheken , de 

ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheken, al dan niet met levering via internet

2. de productiegerichte apothekersassistent in bereidingsapotheken, ziekenhuisapotheek, 

geneesmiddeldistributie central filling en GDS-bedrijven

Zij is werkzaam in bijvoorbeeld een openbare apotheek, een apotheek van een ziekenhuis 

of een andere zorginstelling. De apothekersassistent geeft cliënten zowel mondeling als 

schriftelijk uitleg over de werking van medicijnen, de bewaarmethoden, bijwerkingen en 

wijze van gebruik. Zij adviseert de cliënt en houdt zich bezig met de ter hand stelling van 

geneesmiddelen en zelfzorg artikelen. Een apothekersassistent werkt zelfstandig en in 

teamverband, maar onder de verantwoordelijkheid van de apotheker. De apothekersassistent 

ontvangt hiërarchisch leiding van de apotheker en kan functioneel of operationeel aangestuurd 

worden door de farmaceutisch manager of de teamleider. De apothekersassistent kan 

ondersteund worden door een apotheekmedewerker of farmaceutisch medewerker. 

 

AANVERWANTE BEROEPEN 

De apothekersassistent heeft met een grote verscheidenheid aan mensen te maken, zowel 

binnen als buiten de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:  

Intern: Extern:

Apotheker O.a. huisarts / praktijkondersteuner / praktijk-

verpleegkundige / doktersassistent / tandarts-

assistent / tandarts.

Teamleider Fysiotherapeut

Apothekersassistent Zorgverzekeraar

Ondersteuner Cliënt

Farmaceutisch manager Familie van cliënt

Farmaceutisch consulent Medisch specialist

Bezorger Leverancier genezende (hulp)-middelen

Huishoudelijk en administratief medewerker Thuiszorgmedewerker

Hoofdkantoor Verpleeghuismedewerker

Collega apotheken al dan niet werkzaam bij 

dezelfde keten

Specialisten

  

TYPERENDE WERKHOUDING 

De apothekersassistent streeft ook onder hoge werkdruk zorgvuldigheid en nauwkeurigheid na.

Zij werkt geconcentreerd met inachtneming van geldende wet- en regelgeving en 

beroepsnormen.  

2  Daar waar zij staat kan ook hij bedoeld worden.
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De apothekersassistent is evenwichtig en integer, zowel daar waar het gaat om het omgaan 

met privacygevoelige gegevens, als in de afhandeling van gemaakte fouten. Zij is zelfkritisch 

en reflecteert over haar gemaakte beslissingen en fouten. De apothekersassistent werkt samen 

met andere collega’s, is behulpzaam en staat open voor anderen. De apothekersassistent 

wordt ingezet volgens planning van de apotheker ( of teamleider, coördinator): dit vraagt om 

een flexibele houding.  

 

KERNOPGAVEN

Tijdens het werk heeft de apothekersassistent te maken met een aantal kernopgaven. 

Een kernopgave is dé opdracht waar de apothekersassistent voor staat en zijn de opgaven 

of problemen waarmee een apothekersassistent regelmatig mee te maken heeft. Van de 

apothekersassistent wordt een oplossing en aanpak verwacht. Dergelijke problemen stellen de 

apothekersassistent voor keuzes en dilemma’s en zijn vaak complex van aard. Kernopgaven 

hebben te maken met de totale functievervulling en bieden de mogelijkheid om, door het 

beroep vanuit een ander perspectief te bekijken, ook andere competenties op te sporen.

Kernopgaven: Het aannemen van recepten, aanschrijven, uitvoeren van medicatiebewaking, klaar-

maken, controleren en ter hand stellen van middelen.

Zorgen voor optimale en juiste voorlichting en advies over medicatie zodat de zorg-

vraag van de cliënt wordt behandeld en deze zich goed geholpen voelt. 

Kunnen omgaan met verschillende visies van apothekers, collega-assistenten, 

voorschrijvers en cliënten. Respect voor de cliënt en zorgen voor een klimaat van 

vertrouwen.

Stellen van prioriteiten en daarbij te allen tijde rustig en beheerst de cliënt te woord 

staan (agressie, drukte, communicatieproblematieken).

Kennen van eigen grenzen en verantwoordelijkheden, zelf initiatief nemen, omgaan 

met regels en protocollen en passend maken in de praktijk.

DILEMMA’S

Tijdens haar werkzaamheden zal de apothekersassistent geconfronteerd worden met een 

aantal dilemma’s. Een dilemma is een vraagstuk dat zich voordoet, waar zich onderlinge 

tegenstellingen in lijken voor te doen en waarbij een keuze vereist is in het licht van het te 

bereiken resultaat: de apothekersassistent staat voor een kritische beroepssituatie waarmee zij 

regelmatig te maken heeft en waarbij van haar een aanpak of een oplossing wordt verwacht. 

Dilemma’s: Tijdsdruk versus kwaliteit van werk.

Handelen conform regels versus eisen van cliënten.

Commercieel handelen versus farmaceutische zorg en klantgericht advies.

Belangen van cliënt, voorschrijver en verzekeraar versus belang van apotheker en/of 

apothekersassistent.

Belang van apotheekteam versus belang van apothekersassistent. 

Problemen altijd zelf oplossen versus probleem bij probleemeigenaar laten: een 

voorbeeld hiervan is het uitzoeken bij de verzekeraar welke medicijnen voor de 

cliënt worden vergoed. 

Zelf handelen versus advies vragen aan apotheker of collega’s.

Te vervullen behoefte van cliënt versus te besteden tijd.

COMPLEXITEIT

De apothekersassistent werkt volgens standaard werkwijzen, protocollen en richtlijnen van 

de apotheek. Zij verricht ook werkzaamheden waarbij verschillende standaardwerkwijzen 

gecombineerd moeten worden (zoals veiligheid in combinatie met kwaliteit).

Complicerende factoren in het werk van de apothekersassistent zijn:

• Standaardwerkzaamheden verschillen per cliënt: communicatie is hierbij van belang 

en vervolgens het juiste advies geven, maar ook zorgvuldig en nauwkeurig kunnen 

doorvragen bij verschillende doelgroepen. 

• De steeds mondiger wordende cliënt: cliënten zijn vaak goed op de hoogte door media 
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als het internet, maar met het risico dat cliënten een eigen interpretatie maken die niet 

altijd klopt. Hier zal de apothekersassistent op geduldige, maar accurate manier mee om 

moeten gaan.

• Het werken met gecompliceerde geautomatiseerde systemen.

• De vele in- en externe contacten, met personen van zeer uiteenlopende achtergronden en 

opleidingsniveaus.

• Afbreukrisico’s verbonden aan het verkeerd geven van advies/voorlichting (openbare 

apotheek) of het uitvoeren van bereidingen (bereidingsapotheek). 

DIPLOMA

Apothekersassistent word je door het volgen van de mbo 4 opleiding apothekersassistent. 

Diploma: apothekersassistent mbo niveau 4. 

LOOPBAANPERSPECTIEF

De apothekersassistent heeft de mogelijkheid om door te groeien naar AA variant coördinerend 

apothekersassistent, AA variant kwaliteitszorg, AA variant FPZ en teamleider. Daarnaast kan de 

apothekersassistent doorgroeien naar farmaceutisch consulent door het volgen van een aparte 

opleiding. De gediplomeerde apothekersassistent heeft recht op doorstroming naar het hbo; 

farmaceutisch consulent of farmakundige. Apothekersassistenten hebben de mogelijkheid om 

over te stappen naar andere functies zoals tandarts- of doktersassistent. Hiervoor is aanvullend 

onderwijs nodig.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BINNEN HET VAK

Van bereiding naar begeleiding

De bereidingen vormen tegenwoordig bij de meeste apotheken niet meer de hoofdzaak. 

Sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007  hebben de industrieel bereide 

geneesmiddelen steeds meer terrein gewonnen. Het op grote schaal bereiden van 

geneesmiddelen is daarnaast meestal veel goedkoper dan het op kleine schaal bereiden zoals 

in de apotheek geschiedt. Aan deze grootschalige bereidingen worden hogere kwaliteitseisen 

gesteld dan aan de bereidingen in de apotheek. In de openbare apotheek komt de nadruk meer 

te liggen op begeleiding van cliënten bij geneesmiddelengebruik. Concreet betekent dit dat de 

apothekersassistent meer aan de balie staat en veel contact met cliënten heeft. 

Van logistiek naar zorg

Steeds meer apothekers laten de (herhaal)medicatie buiten hun apotheek verpakken en 

etiketteren. Dit wordt central filling genoemd. Het doel hiervan is dat apotheken zich op die 

manier kunnen concentreren op inhoudelijke taken. De apothekersassistent kan zich dan meer 

op zorgtaken en medicatiebewaking richten. De apothekersassistent verzorgt de uitgifte, geeft 

uitleg over het recept en de medicijnen, beantwoordt vragen en licht het gebruik en werking 

van de medicijnen toe. Routinematige activiteiten zoals het klaarzetten van herhaalmedicatie 

verdwijnen steeds meer uit de apotheek of worden geautomatiseerd. 

De ondernemende apothekersassistent

De toegenomen concurrentie en veranderende wetgeving zorgt ook dat winstmarges voor de 

apotheek kleiner worden. Van de apothekersassistent wordt verwacht dat zij met commercieel 

inzicht zorgt voor handverkoop en crosselling. Zij moet beschikken over commerciële 

vaardigheden en tegelijkertijd de mondige cliënten klantgericht te woord staan en adviseren. 

Bij verkoop van artikelen zal zij een goede balans moeten bewaken in mentaliteit tussen zorg 

en commercieel handelen. Een veel gebruikte techniek is WHAM. De WHAM-methodiek helpt 

om stapsgewijs tot uitgifte van het juiste geneesmiddel voor de betreffende cliënt te komen: 

voor wie is het? Hoe lang wordt het geneesmiddel gebruikt? Heeft de cliënt andere zaken 

geprobeerd? Welke medicatie gebruikt de cliënt nog meer?

Farmaceutische patiëntenzorg

Naar aanleiding van het preferentiebeleid en de veranderingen in de ketenzorg besteedt de 

apothekersassistent meer tijd aan farmaceutische patiëntenzorg en medicatiebewaking. 
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Wisselen van medicijnen komt steeds vaker voor en vergoeding van de verzekeraar moeten 

gecheckt worden. In combinatie met toegenomen verkoop van zelfzorg artikelen is de adviesrol 

de primaire rol van een apothekersassistent. De complexiteit van de zorgvraag neemt toe. De 

apothekersassistent is een intermediair tussen cliënt, huisarts, ziekenhuis en verzekeraar. De 

vergoedingsstructuren van verzekeraars spelen steeds meer een rol in de werkzaamheden van 

de apothekersassistent. Zij moeten op de hoogte zijn van de structuren (waarom wordt een 

medicijn niet of maar deels vergoed?) en dit goed kunnen uitleggen aan de cliënt.

Multidisciplinaire ketenzorg

Ketenzorg is samenhangende zorg die is afgestemd op de zorgvraag van de cliënt met een 

bepaald ziektebeeld. Er wordt gekeken welke zorgverlener het beste de zorg kan verlenen. 

Dit betekent dat goede afstemming en samenwerking tussen zorgverleners onderling 

(huisartsen, apothekers, verpleeghuizen, zorgcentra) en met de cliënt belangrijk zijn. De 

apothekersassistent kan met al deze zorgverleners te maken hebben. Deze samenwerking 

vindt steeds meer plaats om zo doelmatig mogelijk zorg te verlenen aan de cliënt. De 

apothekersassistent communiceert steeds meer met andere zorgverleners in de ketenzorg.

Diversiteit van communicatiekanalen

Het aantal communicatiekanalen groeit. Ook apotheken krijgen in toenemende mate te maken 

met multimediale communicatie onder invloed van de 24/7 behoefte van de cliënt. Met de 

komst van internetapotheken vindt steeds meer communicatie op afstand plaats in plaats 

van face-to-face contact. Email en chatfuncties worden gebruikt in contacten met cliënten. 

De apothekersassistent moet zich bewust zijn van het effect van verschillende kanalen. Via 

internet kunnen cliënten op efficiënte wijze worden voorzien van geneesmiddelen. Dit betekent 

echter dat niet direct duidelijk is met wat voor een cliënt de apothekersassistent heeft te maken 

(leeftijd, cultuur en dergelijke). 

Invloed van de zorgverzekeraar

Hoewel de invloed van de zorgverzekeraars op de apotheken niet nieuw is en mogelijk ook 

geen trend, heeft het wel degelijk gevolgen voor het werken en de werkprocessen binnen de 

apotheek. De zorgverzekeringspremies worden duurder, het basispakket bevat steeds minder 

zorg, het eigen risico wordt steeds hoger en de vergoedingenstructuur verandert per jaar. 

De gevolgen hiervan op de apotheek moeten jaarlijks opgemaakt worden: de diversiteit van 

medicijnen en de inkoop hiervan, de vergoedingsstructuur en duidelijke uitleg hierover naar de 

cliënten. De invloed van de zorgverzekeraars zorgt ook voor administratieve aanpassingen die 

periodiek doorgevoerd moeten worden.  
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3 DE BOUWSTENEN VAN HET BCP

CANMEDS VERTAALD NAAR AA: ZEVEN COMPETENTIEGEBIEDEN

Voor de beschrijving van competentiegebieden van de apothekersassistent is aangesloten 

bij het model van de Canadian Medical Education Directives for Specialists 2005 (CanMEDS 

2005). Het CanMEDS model bestaat uit zeven rollen, waarbij de rol van ‘medical expert’ (in 

het geval van de apothekersassistent ‘farmaceutisch handelen’) de centrale integrerende 

rol vertegenwoordigt. In dit BCP is ‘farmaceutisch handelen’ de centrale rol van de 

apothekersassistent. De andere zes rollen zijn ‘communicator’, ‘collaborator’, ‘scholar’, ‘health 

advocate’, ‘manager’ en ‘professional’. Omdat deze rollen op het niveau van medisch specialist 

zijn benoemd en in het Engels, is voor het BCP een vertaling gemaakt van de rollen. Daarnaast 

zijn de titels van de rollen omgezet naar competentiegebieden.

CanMEDS BCP AA competentiegebieden

Medical expert Farmaceutisch handelen

Communicator Communicatie

Collaborator Samenwerking

Manager Organisatie

Health advocate Maatschappelijk handelen

Scholar Leren & ontwikkelen

Professional Professionaliteit

UITLEG STRUCTUUR COMPETENTIEGEBIEDEN EN TAKEN

De zeven verschillende competentiegebieden van de apothekersassistent. Uitgangspunt is de 

centrale rol: farmaceutisch handelen. Om farmceutisch handelen uit te kunnen oefenen, zijn 

de andere zes competentiegebieden nodig (vandaar dat het originele CanMEDS model de 

vorm heeft van een bloem waarbij in het hart van de bloem alle competentiegebieden bij elkaar 

komen). 

Ieder competentiegebied is weergegeven in een schema met daarin: 

• een omschrijving van wat het competentiegebied inhoudt;

• welke competentie er ingezet kan worden;

• waaraan je kan zien dat de competentie ingezet wordt: gedragsindicatoren.

Body of knowledge: het eerste competentiegebied, farmaceutisch handelen, geeft op 

hoofdonderwerpen de ‘body of knowledge’ weer: de vakinhoudelijk kennis en vaardigheden.

Taakgebieden: na de beschrijving van de competentiegebieden volgt een overzicht van de taken 

die de apothekersassistent uitvoert. Er zijn acht taken beschreven. 
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Communicatie

omgang met cliënt, doorvra-

gen, klantgericht, informatie-

overdracht, communicatie 

in de zorgketen

Samenwerking

assisteren, consulteren, 

feedback geven & ontvangen, 

multidisciplinair en in keten-

zorg samenwerken

Organisatie

organiseren van eigen werk, 

participeren, kwaliteitszorg en 

stellen van prioriteiten

Maatschappelijk handelen

bevorderen van gezondheid, 

voorlichten, informeren en  

bewustwording

Leren & ontwikkelen

leven lang leren, reflecteren, 

eigen verantwoordelijkheid en 

onderhouden van kennis

Professionaliteit

ethisch en betrokken hande-

len, rekening houdend met 

wetgeving, omgaan met pri-

vacy, tegengestelde belangen

Farmaceutisch 

handelen

De apothekersassistent maakt 

gebruik van de body of knowledge 

en alle com-petentiegebieden om de 

cliënt voor te lichten te adviseren en 

te controleren op het farmaceu-

tisch dossier
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COMPETENTIEGEBIED 1

3.1  DE ZEVEN COMPETENTIEGEBIEDEN

FARMACEUTISCH HANDELEN 

‘Farmaceutisch handelen’ als centraal competentiegebied integreert de zes andere 

competentiegebieden. De apothekersassistent past kennis over geneesmiddelen toe en is 

bekend met de wetgeving en procedures. Het handelen van de apothekersassistent is gericht 

op de cliënt. De apothekersassistent verzamelt informatie bij de cliënt om een zo goed 

mogelijk advies over (combinatie van) en gebruik van geneesmiddelen te kunnen geven. 

Een brede productkennis van geneesmiddelen, de risico’s en kennis van juiste combinaties 

van geneesmiddelen is belangrijk om de cliënt zo goed mogelijk te kunnen adviseren, maar 

vooral om de medicatie te bewaken. De apothekersassistent is ook verantwoordelijk voor de 

verkoop van zelfzorgartikelen en met commercieel inzicht draagt zij bij aan de omzet van de 

apotheek.  

Competenties en gedragsindicatoren

De apothekersassistent is in staat om afhandeling van recepten dusdanig uit te voeren dat de 

cliënt het product en de instructies geleverd krijgt die passen bij de vraag.

• Definiëren van hulpvraag cliënt.

• Toezicht houden op de kwaliteit van producten bestemd voor de cliënt.

• Nauwkeurig registreren in het patiëntendossier.

De apothekersassistent vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe.

• Opvragen van medicatieoverzichten patiënten.

• Medicatiebewaking: controleren van de veiligheid van geneesmiddelen en de combinatie van 

meerdere geneesmiddelen.

• Informeren van cliënt over mogelijke bijwerkingen en combinatie van geneesmiddelen.

De apothekersassistent bezit adequate kennis en vaardigheden naar de stand van het 

vakgebied.

• Toepassen van kennis, richtlijnen en standaarden op het gebied van UR(uitsluitend recept)-

middelen, UA(uitsluitend apotheek)-middelen en zelfzorgartikelen.

•  De apothekersassistent is in staat om verkopend te adviseren over zelfzorgartikelen.

• Verkopen van zelfzorgartikelen zonder agressieve verkooptechnieken. 

• Kennis hebben van zelfzorgartikelen en effecten van gebruik in combinatie met andere 

geneesmiddelen.

Body of knowledge

De apothekersassistent moet over brede kennis beschikken op het gebied van farmacie. 

Afhankelijk van de functie en de context liggen zwaartepunten in kennisgebieden. Steeds 

belangrijker wordt het verzamelen en beoordelen van informatieve medische kennis, waarbij 

het beschikken over informatievaardigheden van groot belang is. Bronnenonderzoek vindt 

plaats (kennisbank apotheek, informatorium, internet, apotheek.nl). De apothekersassistent 

moet onder andere kennis hebben van:

Vakkennis ten behoeve van medicatiebegeleiding en voorlichting & advies:

• Anatomie en fysiologie

• Kennis van ziektebeelden

• Farmacotherapie: welke geneesmiddelen bij welke ziekten. 

• Geneesmiddelenkennis zoals:

 – Kennis van medicijnen 

 – Kennis van werkingsmechanismen van medicijnen

 – Meest voorkomende bijwerkingen 

 – Belang van therapietrouw

• Rekenvaardigheid t.b.v. medicatiebewaking (doseringscontrole, aantallen berekenen, 

gebruiksduur)
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• KNMP-richtlijnen

• Preventieve zorg zoals:

 – Reizigerszorg

 – Zelfmanagement bij COPD, astma, diabetes en antistolling

 – Zelfzorg  - UA standaarden 

• Chronische zorg zoals:

 – Diabeteszorg (bloedsuiker, insulinepencontrole, apparaat controle)

 – CVRM (cardiovascular risico management), cholesterol, bmi ( body mass index)

 – Begeleiding/instructie van astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

 – Chronische zorg en daaraan gerelateerd polyfarmacie

• Bijzondere patiëntengroepen zoals:

 – Kinderen

 – Ouderenzorg

 – Patiënten met psychiatrische medicatie

 – Verslavingszorg

 – Palliatieve zorg

 – Wondzorg (incl. verbandmiddelen)

Vakkennis ten behoeve van productzorg:

• Voorschriften, procedures en protocollen LNA – FNA

 – Voor toediening gereed maken

 – Bereiden uit grondstoffen

 – Grondstoffenkennis

 – Rekenen ten behoeve van bereiding

Algemene kennis ten behoeve van uitvoeren werkzaamheden:

• Wet- en regelgeving

• Preferentiebeleid, actuele situatie zorgverzekeraars en vergoedingen

• Arbowetgeving

• ICT- en automatiseringssystemen

• Ketenzorg

• Communicatie- en gesprekstechnieken

• Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift

• Uitstekende rekenvaardigheden

• Organisatiekunde/bedrijfskunde

• Kwaliteitsmanagement

• Administratieve processen

 

COMMUNICATIE 

De apothekersassistent luistert actief naar de cliënt en verschaft in juiste, begrijpelijke en 

empathische bewoordingen een cliënt informatie over gebruik van geneesmiddelen. Zij 

neemt hiervoor de tijd en geduld en stelt zich open op. Goede communicatie kan leiden 

tot tevredenheid bij cliënten en goed gebruik van geneesmiddelen. De apothekersassistent 

moet daarom in haar communicatie goed kunnen uitleggen en de achterliggende acties van 

de apotheek duiden. De apothekersassistent is zich bewust van de invloed van non-verbale 

communicatie en communicatie met mensen met verschillende achtergronden (land van 

herkomst, cultuur, opleiding). Resultaat van effectieve communicatie is goed gebruik van het 

geneesmiddel door de patiënt en daarnaast een heldere analyse van de zorgvraag, een advies 

wat aansluit bij de behoefte van een cliënt en een tevreden cliënt. 

Competenties en gedragsindicatoren

De apothekersassistent is in staat om de zorgvraag duidelijk te krijgen zodat de juiste 

vervolgstappen genomen kunnen worden.

• Aannemen van zorgvraag aan de balie dan wel via e-mail of telefoon.

• De tijd nemen om aandachtig te luisteren en door te vragen naar zorgen en verwachtingen van 

COMPETENTIEGEBIED 2
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cliënt om zorgvraag helder te krijgen.

• Handelen op basis van de zorgvraag om cliënt juiste geneesmiddelen, producten, adviezen en 

gebruiksinstructies te kunnen geven.

De apothekersassistent bespreekt de informatie met cliënten. 

• Verifiëren van begrip van cliënt door te luisteren, samen te vatten en door te vragen.

• Met invoelende wijze en respect informeren en adviseren van cliënten.

De apothekersassistent doet zo transparant mogelijk mondeling en schriftelijk verslag over de 

ziektecasus van de cliënt.

• Onderhouden van duidelijke en actuele medicatiedossiers.

• Overleggen met collega’s over ziektecasussen.

• Voorleggen van problemen aan de doktersassistent en andere belanghebbenden.

SAMENWERKING

De apothekersassistent functioneert goed in teamverband en is onderdeel van een goed 

functionerend team dat het belang van de cliënt dient. Zij draagt bij aan efficiëntie in 

samenwerking met artsen, verzekeraars en de hele ketenzorg. Leren van elkaar en een prettige 

werksfeer zijn belangrijk binnen de apotheek. De apothekersassistent zorgt voor helderheid 

in samenwerking door helderheid in verwachtingen en mogelijkheden ten opzichte van 

andere disciplines te bewerkstelligen. Zij is in staat om feedback te geven en te ontvangen. De 

apothekersassistent dient de eigen beperkingen in kennis, vaardigheden en ervaring te kennen 

en demonstreert dit onder andere door de bereidheid tot overleg met collega assistenten en de 

apotheker. Zij heeft inzicht in de consequenties van het eigen handelen voor andere betrokken 

professionals rond de zorg van de cliënt.  

Competenties en gedragsindicatoren

De apothekersassistent levert een bijdrage aan een gezond samenwerkingsklimaat binnen de 

apotheek.

• Overleggen met collega’s van het apotheekteam.

• Bijdragen aan gezonde teamontwikkeling door elkaar te stimuleren en feedback te geven.

• Afstemmen van werkzaamheden en nakomen van gemaakte afspraken.

De apothekersassistent draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg.

• Zorgen voor een goede medicatieoverdracht tussen de zorgverleners in de keten.

• Inzicht hebben in de zorgketen van individuele cliënten.

• Effectief communiceren met voorschrijvers, apothekers en andere betrokkenen.

• Omgaan met tegenstrijdige belangen in de ketenzorg.

ORGANISATIE 

 

De apothekersassistent stelt prioriteiten en voert taken doelmatig uit in teamverband met 

collega’s. Zij is bekend met de belangen en visie van de apotheek en de aspecten die in 

de zorg voor cliënten spelen (zoals administratieve zaken rond vergoedingsstructuur). De 

apothekersassistent is bekend met het kwaliteitssysteem binnen een apotheek en draagt bij 

aan optimale performance en continue verbetering. Zij kan goed omgaan met de spanning 

tussen efficiënt werken en de tijdsbesteding aan cliënten. De apothekersassistent voldoet in 

haar handelen aan de regels en voorschriften die door de wetgever en de organisatie gesteld 

worden.  

Competenties en gedragsindicatoren

De apothekersassistent organiseert het werk naar een balans in cliëntzorg en persoonlijke 

ontwikkeling.

COMPETENTIEGEBIED 3

COMPETENTIEGEBIED 4
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• Scheppen van realistische verwachtingen naar de apotheker.

• Toepassen van time management tools.

De apothekersassistent is in staat haar werkzaamheden op een systematische wijze nauwkeurig 

uit te voeren, zodat de werkzaamheden effectief en efficiënt uitgevoerd worden.

• Voeren van overzichtelijke administratie in het informatiesysteem.

• Werken volgens de richtlijnen en procedures binnen de apotheek.

• Zorgen voor actuele medicatiedossiers van cliënten.

De apothekersassistent is in staat om in haar handelen het streven naar kwaliteit tot uiting te 

laten komen.

• Stellen van hoge kwaliteitseisen aan de uitvoering van eigen werkzaamheden.

• Werken met kwaliteitszorgsystemen en deelnemen aan kwaliteit audits.

• Tijdig signaleren en rapporteren van knelpunten.

MAATSCHAPPELIJK HANDELEN 

De apothekersassistent vormt een onderdeel van de maatschappij en moet zich bewust zijn 

van haar rol in het stimuleren van gezond gedrag van cliënten. De apothekersassistent beseft 

dat dit een essentieel onderdeel is van het bevorderen van de gezondheid op het niveau van 

de cliënt en de praktijk. Voorlichten en informeren zijn taken die de apothekersassistent op 

individueel (cliënt) en collectief (gemeenschap) niveau, uitvoert. De apothekersassistent toont 

te allen tijde betrokkenheid richting de cliënt.  

Competenties en gedragsindicatoren

De apothekersassistent kent de ziektebeelden en verschillende preventieve maatregelen.

• Herkennen en reageren op onjuiste combinatie geneesmiddelen.

• Belang van individuele en unieke klant altijd centraal stellen.

De apothekersassistent draagt bij aan bevordering van gezondheid en juist 

geneesmiddelengebruik van cliënten en de gemeenschap als geheel.

• Toepassen van deskundigheid en geven van voorlichting tijdens voorlichtingsbijeenkomsten 

en presentaties.

LEREN & ONTWIKKELEN

De apothekersassistent is zich bewust dat continu leren belangrijk is om haar vak goed 

uit te kunnen oefenen. Het gaat om het beschikken over de juiste competenties. De 

apothekersassistent leert naast het volgen van bij- en nascholing, ook op basis van 

haar eigen ervaringen met collega’s, cliënten en andere disciplines. Daarnaast stelt de 

apothekersassistent zich op de hoogte van verandering in wet- en regelgeving. Zij reflecteert 

op haar eigen beroepsmatig handelen, gedrag en werkwijze. De apothekersassistent werkt 

actief aan het bevorderen van haar deskundigheid, geeft uitvoering aan haar persoonlijk 

bij- en nascholingsplan en draagt bij aan de professionalisering van het beroep. De 

apothekersassistent registreert zich in het landelijke kwaliteitsregister (KAOF).

Competenties en gedragsindicatoren

De apothekersassistent kijkt met een kritische blik naar informatie(bronnen) en gebruikt deze 

informatie in voorlichting en advies naar de cliënt.

• Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de farmaceutische zorg.

• Op de hoogte zijn van richtlijnen rond het verschaffen van geneesmiddelen.

De apothekersassistent is in staat om de eigen deskundigheid te bevorderen zodat het werk 

altijd optimaal wordt uitgevoerd.

COMPETENTIEGEBIED 5

COMPETENTIEGEBIED 6
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• Lezen van vakliteratuur en volgen van bijscholingsactiviteiten.

• Nemen van eigen verantwoordelijkheid in het bevorderen van deskundigheid.

• Vragen om feedback over eigen functioneren en het geven van feedback aan anderen.

• Leren van collega’s door op de werkplek ervaring en kennis te delen.

De apothekersassistent ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan.

• Stellen van persoonlijke leerdoelen.

• Kiezen van passende leermethoden voor bij- en nascholing.

• Bijhouden van nieuwe ontwikkelingen.

• Registreren in het Kwaliteitsregister Apothekersassistenten Openbare Farmacie (KAOF).

PROFESSIONALITEIT 

De apothekersassistent toont als professional betrokkenheid naar het vak dat zij uitoefent, 

de organisatie waar zij werkzaam is en de gezondheid van mensen. Zij toont daarbij 

zelfvertrouwen in haar functioneren. Betrokkenheid met cliënten uit zich in het luisteren naar 

de cliënt en handelen vanuit het perspectief van de cliënt. Indien er sprake is van weerstand bij 

de cliënt, zal de apothekersassistent hier professioneel op in moeten spelen en de weerstand 

waar mogelijk zoveel mogelijk wegnemen, dan wel adresseren. Tegelijkertijd kan zij zich 

inleven in de vragen, cultuur en levensomstandigheden van de cliënt. De apothekersassistent 

vervult een poortwachtersrol en herkent risico’s van geneesmiddelengebruik. Zij weet wanneer 

zij vragen naar de huisarts of de apotheker doorspeelt en reflecteert kritisch op haar eigen 

competenties en professionaliteit. 

Competenties en gedragsindicatoren

De apothekersassistent levert cliëntzorg op integere, oprechte en betrokken wijze.

• Vertrouwelijk omgaan met cliëntgegevens op basis van privacy wetgeving en standaarden 

binnen de branche.

• Omgaan met cliënten van verschillende etnische en culturele achtergronden.

• Het belang van de cliënt centraal stellen.

De apothekersassistent vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk gedrag.

• Professioneel handelen bij het omgaan met weerstand van cliënten.

• Het vinden van een juiste balans tussen professionele en persoonlijke rollen.

• Omgaan met verschillende belangen van betrokkenen in de ketenzorg.

• Respect tonen naar de cliënt maar ook naar collega’s.

De apothekersassistent kent de grenzen van de eigen competenties en handelt daar binnen.

• Nemen van zelfstandige beslissingen waar mogelijk.

• Op juiste momenten collega’s of de apotheker inschakelen bij het advies voor de cliënt.

COMPETENTIEGEBIED 7



20BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL APOTHEKERSASSISTENT 

 

20

3.2 DE TAAKGEBIEDEN VAN DE APOTHEKERSASSISTENT

De activiteiten van een apothekersassistent zijn te verdelen in een aantal taakgebieden, 

zoals hieronder weergegeven. Medicatiebegeleiding, voorlichting & advies en verkoop zijn 

taakgebieden die horen tot de basis van wat een apothekersassistent moet kennen en kunnen. 

Hoewel het bereiden van geneesmiddelen steeds minder voorkomt in de apotheek, blijft 

het een onderdeel van de taak productzorg. Bereiden wordt meer en meer gezien als een 

specialisatie of differentiatie. 

Voor de taakgebieden kwaliteitszorg en FPZ-coördinatie geldt dat de apothekersassistent hier in 

haar dagelijkse werkzaamheden wel mee te maken heeft, maar meestal geen beleid voor hoeft 

uit te zetten. Dit geldt ook voor het taakgebied leidinggeven. In haar dagelijkse werkzaamheden 

hoeft de apothekersassistent geen leiding te geven. Hooguit krijgt ze tijdelijk een functionele 

verantwoordelijkheid. Hiërarchisch ligt deze taak bij de farmaceutisch manager, teamleider en 

apotheker. 

Bij elk taakgebied maakt de apothekersassistent in meer of minder mate gebruik van de 

competentiegebieden die in dit BCP zijn beschreven. De competentiegebieden overlappen 

elkaar met als centrale rol het farmaceutisch handelen van de apothekersassistent.

Hieronder worden per taakgebied de drie belangrijkste competentiegebieden genoemd 

waarvan gebruikt wordt gemaakt bij het betreffende taakgebied. 

MEDICATIEBEGELEIDING

 

 – Professionaliteit

 – Communicatie

 – Leren & ontwikkelen

De apothekersassistent stelt op basis van de zorgvraag (recepten en zelfzorg) geneesmiddelen 

en zelfzorgartikelen ter hand en zorgt daarbij voor medicatiebewaking. Buitengewoon 

belangrijk is het traceren van het recept: wie heeft het recept geschreven en wanneer is het 

uitgegeven in combinatie met wat het recept voorschrijft.

• Uitvoeren medicatiebewaking: controle en herkennen van onjuistheden in recept.

• Begeleiding bij eerste- en tweedelijnsuitgifte.

• Adequate overdacht met andere zorgverleners.

• Fouten signaleren en corrigeren.

• Overleggen met apotheker bij gerede twijfel.

• Werken volgens richtlijnen KNMP.

VOORLICHTING EN ADVIES

 – Communicatie

 – Professionaliteit

 – Leren & ontwikkelen

De apothekersassistent geeft voorlichting en advies aan de cliënt over het gebruik van 

geneesmiddelen. Adviseren heeft betrekking op het doen van deskundige suggesties en 

geven van raad vanuit de vraag van een cliënt. Bij voorlichting gaat het om informatie geven 

over specifieke onderwerpen gericht op het voorkomen van problemen en bevorderen van 

gezondheid.

• Herkennen en benoemen van de zorgvraag van de cliënt en dit vertalen naar acties.

• Farmaceutische taal afstemmen op taal van cliënt.

• Laagdrempelige mogelijkheid tot informatie en advies bieden (telefoon, internet, apotheek).

• Focus op output (behandelresultaat) in plaats van op input (afleveren).

TAAKGEBIED 

TAAKGEBIED 
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VERKOOP

 – Communicatie

 – Professionaliteit

 – Leren & ontwikkelen

Bij verkoop van artikelen bewaakt de apothekersassistent een goede balans in mentaliteit 

tussen zorg en commercieel handelen. Verkoop van zelfzorgartikelen is onderdeel van de 

apotheek als onderneming, maar mag niet ten koste gaan van het verantwoord professioneel 

handelen. De apothekersassistent verkoopt zelfzorgmiddelen en houdt rekening met de 

combinatie met andere zelfzorgmiddelen en/of geneesmiddelen. Ze is daarbij voortdurend 

gericht op mogelijke risico’s. Verkoop van zelfzorgmiddelen wordt in een openbare apotheek 

aan de kassa afgehandeld door de apothekersassistent.

• Verkopen als gevolg van een goed advies aan de cliënt, waarbij nauw gelet wordt op een goede 

verhouding tussen verkopen en adviseren, zodat de geloofwaardigheid van de apotheek en de 

apothekersassistent niet wordt aangetast.

• Beoordelen wanneer bij zelfzorgartikelen ook medicatiebegeleiding nodig is op basis van 

zelfzorg- en UA-standaarden: toepassen van WHAM.

• De apothekersassistent gaat zorgvuldig om met dilemma’s die samenhangen met 

commerciële invloeden in de apotheek.

LOGISTIEK 

 – Organisatie

 – Professionaliteit

 – Samenwerking

Een belangrijk proces binnen de apotheek is de logistiek. Hieronder valt voorraadbeheer, 

het bestellen van medicijnen en zelfzorgartikelen en het verwerken van de bestellingen. De 

apothekersassistent zorgt ervoor dat logistieke processen soepel en efficiënt verlopen, maar 

weet ook hoe te handelen wanneer het logistiek niet goed loopt, bijvoorbeeld wanneer er door 

een voorraadtekort niet aan een vraag van een cliënt kan worden voldaan. Randvoorwaarde is 

een goede organisatie, een goed voorraadsysteem en uitgewerkte procedures.

• Handelen volgens first-in first-out principe.

• Zorgen voor juiste balans in voorraad en vraag, zodat er op het juiste moment bestellingen 

kunnen worden geplaatst.

• Bewaarcondities van medicijnen en zelfzorgartikelen kennen en daar naar handelen.

• Het leveren van medicatie in geïndividualiseerde distributiesystemen  of herhaalmodules.

PRODUCTZORG

 – Professionaliteit

 – Leren & ontwikkelen

 – Organisatie

De apothekersassistent zorgt er voor dat het noodzakelijke geneesmiddel in de juiste vorm 

beschikbaar is voor de cliënt en dat het geneesmiddel van goede kwaliteit is voordat de cliënt 

het zichzelf toedient of krijgt toegediend. Het bereiden van geneesmiddelen is een onderdeel 

van productzorg dat vaak is weggelegd bij één of enkele apothekersassistenten binnen een 

apotheek. In veel gevallen vindt bereiding plaats in een aparte bereidingsapotheek en worden er 

grote hoeveelheden gemaakt.

• Bereiden van geneesmiddelen uit grondstoffen.

• Beschikken over uitstekende rekenkundige vaardigheden.

• Nauwkeurig en secuur werken volgens richtlijnen en procedures.

• Aanpassen handelspreparaten aan gebruiksmogelijkheden cliënt (bijv. van tabletten capsules 

maken); 

• Voor toediening gereedmaken in de apotheek (bijv. medicatiecassettes klaarmaken); 

TAAKGEBIED 

TAAKGEBIED 

TAAKGEBIED 
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• Beoordelen gebruiksvriendelijkheid preparaten (bijv. voor een kind kiezen tussen een drank of 

capsules); 

• Bewaren in de apotheek; transporteren van geneesmiddelen.

KWALITEITSZORG

 – Organisatie

 – Professionaliteit

 – Samenwerking

De apothekersassistent kwaliteitszorg ondersteunt de apotheker bij het ontwikkelen en 

realiseren van het kwaliteitsbeleid. De apothekersassistent werkt aan het bevorderen 

en bewaken van kwaliteitszorg en overziet het gehele kwaliteitsproces. Zij ziet toe op 

kwaliteitsborging binnen de apotheek en rapporteert tijdig knelpunten. In deze rol levert de 

apothekersassistent een bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteitshandboeken en opstellen 

van richtlijnen en procedures rondom kwaliteitsnormen. 

• Bijhouden van interne en externe fouten en klachtenregistratie.

• Verbeteracties ondernemen naar aanleiding van fouten of klachten.

• Naleven van afspraken en collega’s hierop aanspreken.

FPZ-COÖRDINATIE

 – Samenwerking

 – Organisatie

 – Communicatie

In deze rol coördineert de apothekersassistent themaweken, acties en projecten ter

bevordering van de gezond gedrag van mensen. De apothekersassistent neemt het initiatief 

om projecten op te starten, coördineert werkzaamheden en bewaakt de planning van projecten 

(voortgangscontrole). 

• Uitzetten van een planning, zodat de verschillende thema’s voldoende aangeboden worden 

binnen de apotheek of in de directe omgeving.

• Zorgen voor heldere taakafbakening in projecten met andere zorgverleners.

• Werken volgens projectplannen en werkschema’s.

LEIDINGGEVEN

 – Samenwerking

 – Professionaliteit

 – Organisatie

Binnen dit taakgebied geeft de apothekersassistent operationeel leiding aan andere 

apothekersassistenten. De functienaam die hierbij past is hoofd apothekersassistent of 

teamleider apothekersassistent. In deze rol is de apothekersassistent het eerste aanspreekpunt 

op de werkvloer en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij heeft veel 

contact met de apotheker die professioneel verantwoordelijk is voor de apotheek. De 

apothekersassistent in de rol van leidinggevende heeft snel inzicht in de werkprocessen 

en signaleert knelpunten en verbeterpunten, en gaat uitdagingen niet uit de weg. De 

apothekersassistent zorgt dat de andere apothekersassistenten hun werk kunnen uitvoeren.

• Zorgt voor de operationele aansturing van de apotheek.

• Zorgt dat beslissingen transparant zijn voor iedereen.

• Geeft richting en sturing aan de medewerkers.

• Bijdragen aan de functionerings- en beoordelingscyclus.

TAAKGEBIED 

TAAKGEBIED 

TAAKGEBIED 
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3.3 DE RELATIE COMPETENTIEGEBIEDEN EN TAAKGEBIEDEN

Hoe de competentie- en taakgebieden met elkaar samenhangen is te zien aan onderstaande 

grafiek. De grafiek laat zien in welke mate een apothekersassistent gebruik maakt van de zeven 

competentiegebieden per taakgebied
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