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0 “Het begint met elkaar kennen, en elkaar iets gunnen.” 

Dat is de essentie van een goede samenwerking tussen 

openbare apotheken en de poliklinische apotheek, zegt 

openbaar apotheker Mathijn Brummelhuis van Apo-

theek Twekkelerveld in Enschede. 

Vanuit deze gedachte heeft Brummelhuis, samen met 

ziekenhuisapotheker Kris Movig, in de jaren 2018-2020 

Luc Huurneman, in dienst bij het Medisch Spectrum 

Twente (MST), opgeleid tot apotheker-specialist. “Open-

baar apothekers zien een poliklinische apotheek vaak 

als een concurrent. Een apotheker uit het ziekenhuis 

opleiden in mijn apotheek, was dan ook pionierswerk”, 

aldus Brummelhuis. 

Het MST beschikt sinds 2015 over een poliklinische apo-

theek, die volledig in eigendom is van het ziekenhuis. 

Huurneman werkte vanaf 2017 als projectapotheker in 

het MST, en wilde zich specialiseren in de poliklinische 

apotheek. “In het ziekenhuis was wel een opleidings-

plek beschikbaar voor ziekenhuisfarmacie, maar niet 

voor openbare farmacie, waarvan de poliklinische apo-

theek integraal onderdeel is”, aldus Huurneman. Toen 

hebben Brummelhuis en Movig besloten gezamenlijk 

een toekomstbestendige opleidingsplek te creëren.

Brummelhuis kende Huurneman nog van zijn apo-

theekstage in Eibergen, en bood hem aan zijn opleiding 

te volgen in Apotheek Twekkelerveld. Tijdens een 

gesprek met de gevestigd apotheker Movig – over het 

gezamenlijk opleiden van Huurneman – werd snel dui-

Om samenwerking te stimuleren tussen medisch 

specialisten, (poli)klinische apotheek en apothekers 

-

nator eerste en tweede lijn’ aangesteld. Het is een 

duale functie die wordt ingevuld door een open-

baar apotheker en een ziekenhuisapotheker.

onder meer: het optimaliseren van de opname- en 

ontslagprocessen, het verbeteren van de commu-

nicatie tussen de eerste en tweede lijn en het 

maken van werkafspraken tussen het ziekenhuis en 

de eerste lijn. Daarbij wordt ook veel samenge-

Dit is een duale functie bestaande uit een specia-

list en een huisarts.

TRANSMURALE SAMENWERKING

VAN LANDJEPIK: WE
WERKEN AAN
HETZELFDE DOEL’ 
 

In samenwerking met het Medisch Spectrum Twente (MST) heeft openbaar 

apotheker Mathijn Brummelhuis uit Enschede poliklinisch apotheker Luc  

Huurneman opgeleid in zijn apotheek, zonder ‘gedoe over concurrentie’.  

“Ons gezamenlijk doel is het verbeteren van de medicatieoverdracht,  

daarvoor moeten we elkaar goed leren kennen.”

Auteur 

Foto



P
h
a
r
m

a
c
e
u
t
is

c
h
 W

e
e
k
b

la
d

 
1
2

.0
3
.2

0
2
1
 1

5
6
 | 1

0

11

delijk dat het ziekenhuis en Brummelhuis hetzelfde doel 

nastreven: het optimaliseren van de medicatieover-

dracht rond opname en ontslag. 

Toch is de relatie tussen poliklinische apotheken en 

openbare apotheken niet altijd optimaal. Openbaar apo-

thekers zijn er niet blij mee dat receptregels verdwijnen. 

Brummelhuis: “Natuurlijk begrijp ik die emoties, maar 

van landjepik hebben we hier geen last. Bovendien ver-

laten per week hooguit twee van mijn patiënten het zie-

kenhuis, dat zijn wekelijks zo’n vijf receptregels.”

Het is wel van belang dat openbaar apothekers en poli-

klinisch apothekers blijven investeren in de relatie, ver-

tellen Brummelhuis en Huurneman, die tijdens de 

opleiding altijd samen de vergaderingen bezochten van 

het Apothekers Collectief Enschede. “Alle openbaar apo-

thekers in de regio hebben Luc persoonlijk leren ken-

nen. Ook gaat hij vanaf dit jaar samen met zijn collega- 

poliklinisch apotheker meedraaien in het rooster van de 

dienstapotheek, en dat is best bijzonder”, aldus Brum-

melhuis.

ANTIBIOTICA-INFUUS

In het eerste gedeelte van de opleiding werkte Huurne-

man volledig binnen apotheek Twekkelerveld, in de 

tweede helft deed hij ook ervaring op in de poliklinische 

apotheek. 

In het ziekenhuis werd hij ook begeleid door een polikli-

nisch apotheker en door openbaar apotheker Rikie Elling, 

die in die periode werkte als ‘farmaceutisch coördinator 

eerste en tweede lijn’, een nieuwe functie in het MST voor 

het verbeteren van de medicatieoverdracht (zie kader).

Volgens Brummelhuis wordt een goede samenwerking 

met de poliklinische apotheek steeds belangrijker omdat 

patiënten sneller het ziekenhuis verlaten, en onder 

meer infusen en antibioticakuren thuis verder gebrui-

ken. “Als een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen 

naar het verpleeghuis op vrijdagmiddag met een specia-

listisch antibiotica-infuus, bel ik de poliklinisch apothe-

ker voor overleg. Het infuus kan ik eventueel overne-

men en direct plaatsen bij de patiënt in het verpleeghuis, 

zonder dat eerst zelf te moeten uitzoeken. Dat is met 

één telefoontje geregeld.” 

Werken in de poliklinische apotheek heeft veel raak-

vlakken met de openbare apotheek, maar toch is het een 

ander vak, stelt Brummelhuis, die ervoor pleit polikli-

nisch apothekers op te leiden met één been in de open-

bare apotheek en één been in het ziekenhuis. “Startende 

poliklinische apothekers hebben veelal werkervaring in 

de openbare apotheek, maar weten vaak nog relatief 

weinig van het ziekenhuis.” 

LISTISCH ANTIBIOTICA-INFUUS IS MET 

Huurneman onderschrijft dit standpunt, maar voegt daar 

wel aan toe dat de opzet zoals in Enschede mogelijk niet 

overal zal werken. “In Amsterdam bijvoorbeeld zijn meer-

dere ziekenhuizen, dat is natuurlijk een andere situatie.” 

Huurneman en Brummelhuis adviseren openbaar apo-

thekers en ziekenhuizen gezamenlijk te investeren in het 

opleiden van poliklinisch apothekers en met elkaar in 

gesprek te gaan. “Als je écht samen de medicatieover-

dracht wilt verbeteren, zijn andere zaken opeens secun-

dair.” 

Openbaar apotheker 

Mathijn Brummelhuis 

(links) en poliklinisch 

apotheker Luc Huur-

neman: “Als je écht 

samen de medicatie-

overdracht wilt verbete-

ren, zijn andere zaken 

opeens secundair.”


