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De zesde ronde van het cliëntenpanel betrof vragen over de apotheek van het 

ziekenhuis. Er werd onder andere gevraagd of het voldoende duidelijk is dat er meerdere 

apotheken zijn, zoals de Ziekenhuisapotheek, Poli-Apotheek en Dienstapotheek. De 

Dienstapotheek maakt geen onderdeel uit van het ziekenhuis, maar is bedoeld als 

waarneming in de regio Rotterdam-Noord als de eigen apotheek gesloten is, bijvoorbeeld 

na werktijd en in de weekenden of op feestdagen. Aan het panel nemen inmiddels 126 

personen deel; 28 van hen hebben gereageerd op onze vragen. Dit is een score van 

22,2%. Omdat de vraagstelling anoniem is, weten wij niet of het hierbij gaat om 

patiënten, bezoekers en/of familieleden. 

 

Vraag 1 

De eerste vraag, waarin wij vroegen of men op de hoogte was van het feit dat 

er verschillende apotheken zijn, werd door 18 van de 28 personen die hebben 

gereageerd met ja geantwoord. Men vond wel dat het verwarrend was en dat de 

communicatie tussen de apotheken onderling niet optimaal was. Degenen die de vraag 

met nee beantwoorden zeiden alleen de apotheek bij de hoofdingang te kennen en ook 

niet te weten welke apotheek geen onderdeel van het ziekenhuis uitmaakt. 

 

Vraag 2 

Vraag twee betrof de vraag of de medicijnen die men bij ontslag mee krijgt, op 

tijd klaar zijn bij het vertrek uit het ziekenhuis. 11 van de 28 respondenten zeiden 

dat dit het geval was. Mensen die de vraag met ‘soms’ of geen mening beantwoordden 

stelden dat het weleens 24 uur kan duren voordat de medicijnen beschikbaar zijn en dat 

dit tot irritatie leidt. Veel respondenten hadden geen mening omdat ze er niet mee te 

maken hebben gekregen. Daarom werden op deze vraag ook maar een beperkt aantal 

toelichtingen gegeven 

 

Vraag 3 

De vraag of de lijst van in het ziekenhuis gebruikte medicijnen voldoende 

duidelijk is, riep nogal wat vraagtekens op bij de respondenten die de vraag niet met ja 

beantwoordden (54 %).  Men stelde dat er twee type lijsten zijn, die onderling altijd 

verschillen. Men vindt het verwarrend dat in termen wordt gesproken die men niet kent. 

Patiënten kennen vaak alleen de namen van medicijnen die in de volksmond bekend zijn 

en niet de merken. Dat leidt tot onduidelijkheid. Verder zijn er nogal wat misverstanden 

omdat medicijnen door het ziekenhuis als gestopt worden omschreven die in 

werkelijkheid niet gestopt zijn.  

 

Vraag 4 

In vraag vier werd gevraagd of men op de hoogte is van het feit dat men een 

medicatieoverzicht moet meenemen van de medicijnen die men thuis gebruikt 

als men een afspraak heeft in het ziekenhuis. Iets meer dan 71% beantwoordde 

deze vraag met ja. 7 van de 28 personen beantwoordden deze vraag met nee. Iemand 

stelde dit eigenlijk overbodig te vinden omdat het dossier van de patiënt toch digitaal 

beschikbaar is. Dit impliceert dat men niet begrijpt waarom het ziekenhuis de lijst nodig 

heeft. Men realiseert zich niet dat het ziekenhuis geen of niet altijd inzage heeft in de 

thuismedicatie.  

 

  



Vraag 5 

In vraag vijf vroegen wij of er volgens de mening van de respondent voldoende 

afstemming is tussen, ziekenhuisapotheek, huisarts en de eigen apotheek.  

Slechts 7 van de 28 personen beantwoordde deze vraag met een ja. Men denkt dat er in 

het geheel geen afstemming is of heeft geen idee.  

 

Er werd opgemerkt dat het ziekenhuis ook slecht communiceert met de huisarts. Die 

staat vaak langs de zijlijn. Men zegt ook de recepten mee te nemen naar de eigen 

apotheek en geen gebruik te maken van de Ziekenhuisapotheek. De eigen apotheek 

verstrekt soms middelen als eerste uitgave terwijl de patiënt die al eerder heeft gehad. 

Soms wordt ook gevraagd naar een recept omdat het medicijn niet eerder verstrekt zou 

zijn, terwijl dit niet het geval is.  

 

 

 

Juni 2016 

 


