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INLEIDING

Horus’ oog
In	dit	boek	blikken	we	terug	op	75	jaar	farmacie	in	Noordwijk.	
Driekwart	eeuw	lijkt	heel	lang,	maar	de	geschiedenis	van	
de	farmacie	gaat	millennia	terug	-	naar	het	oude	Egypte.	
Nadat	god	Osiris	door	zijn	broer	werd	gedood,	heeft	zijn	
zoon	Horus	de	dood	van	zijn	vader	gewroken.	Hij	verloor	
bij	die	strijd	zijn	oog.	De	god	Thot	legde	dit	oog	op	de	tong	
van	Osiris,	die	daarmee	weer	tot	leven	kwam.	Een	bijzonder	
medicijn	dus;	dit	oog	werd	de	pil	des	levens.	Het	oog	van	
Horus	werd	een	symbool	waar	een	gestileerde	R	in	te	zien	
valt.	De	R	van	recipe	(Latijn:	‘neem’),	waar	doorgaans	een	
recept	mee	begint,	gevolgd	door	de	naam	van	het	medicijn.	

Kastanjeboom
Vele	eeuwen	later,	in	de	dertiende	eeuw,	vestigden	zich	in	
Nederland	de	eerste	apothekers.	In	1276	opende	Anselmus	
in	de	kelder	onder	het	huis	van	de	bisschop	van	Utrecht,	
de	eerste	apotheek	van	Nederland.	Nu	telt	Nederland	een	
kleine	tweeduizend	openbare	apotheken.	Waarvan	drie	in	

‘Wie zijn geschiedenis niet kent, zal zijn toekomst 
niet weten’.

De vennoten van de Samenwerkende Apotheken Bollenstreek, 
vlnr: Hans van Huijgevoort, Kees-Jan Smak, Karin Beuning en Wouter Dessing.

Het oog van Horus - de pil des levens.
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teamwork,	collegialiteit;	dat	zijn	belangrijke	zaken.	Als	je	
niet	goed	voor	elkaar	kunt	zorgen,	kun	je	dat	ook	niet	voor	
de	klant.	Aandacht	voor	elkaar	betekent	ook	aandacht	voor	
de	patiënten.	Dan	laat	je	zien	dat	je	professioneel	met	je	vak	
bezig	bent.	

Kwaliteit
Als	je	het	boek	zo	doorleest,	realiseer	je	je	pas	hoeveel	
ontwikkelingen	de	Noordwijkse	apotheken	hebben	
doorgemaakt.	Welke	vernieuwingen	we	hier	hebben	
geïnitieerd	en	doorgevoerd.	Welke	hoge	eisen	we	aan	onszelf	
stellen,	alles	om	het	de	patiënt	zo	gemakkelijk	mogelijk	te	
maken	en	een	zo	goed	mogelijk	product	te	bieden.	Maar	
tevreden	zijn	we	niet	vaak,	het	kan	altijd	beter,	sneller,	
efficiënter.	Terwijl	we	het	in	vergelijking	met	andere	
apothekerspraktijken	heel	goed	doen.	We	leveren	kwaliteit	
en	ons	serviceniveau	is	hoog,	en	daar	wennen	we	aan,	net	als	
onze	patiënten.	Daarom	is	het	goed	af	en	toe	stil	te	staan	bij	je	
successen,	die	je	in	de	waan	van	de	dag	niet	altijd	meer	ziet.	

Trots
Vijfenzeventig	jaar	farmacie	in	Noordwijk.	Een	boek	
vol	herinneringen	en	ontwikkelingen.	Laverend	tussen	
verschillende	emoties:	voor	de	een	zal	het	een	feest	van	
herkenning	zijn,	voor	de	ander	juist	een	openbaring.	Maar	
wat	vooral	overheerst:	het	gevoel	van	trots.	Trots	op	elkaar	en	
op	onszelf.	Trots	op	datgene	wat	we	vroeger	en	nu	met	elkaar	
en	in	goede	samenwerking	met	anderen	hebben	gepresteerd.	
Een	mooiere	basis	voor	de	komende	75	jaar	kunnen	we	ons	
niet	wensen.	

Karin	Beuning,

mede	namens	Wouter	Dessing,	Hans	van	Huijgevoort	en	
Kees-Jan	Smak
Apothekers	Samenwerkende	Apotheken	Bollenstreek

Noordwijk,	juni	2014

Noordwijk.	De	eerste	apotheek,	de	Duinrand	Apotheek,	
opende	in	1939	de	deuren.	Net	als	de	kastanjeboom	die	
er	in	de	tuin	stond,	wortelde	de	apotheek	zich	diep	in	de	
Noordwijkse	samenleving.	De	kastanje	én	de	apotheek	
bestaan	nog	steeds.	Een	teken	dat	beide	een	gezonde,	stevige	
basis	hebben.	En	gezond	blijf	je	door	af	en	toe	te	snoeien,	
letterlijk	en	figuurlijk.	Het	ziet	er	in	het	begin	niet	mooi	uit,	
maar	er	bloeit	wel	weer	iets	moois	uit	op.	Durf	te	snoeien,	te	
vernieuwen,	want	van	daaruit	kun	je	groeien.

Samenwerking
En	groeien	deed	de	apotheek	in	Noordwijk,	zo	valt	uitgebreid	
te	lezen	in	dit	boek.	Na	de	Duinrand	Apotheek	werd	in	1956	
Apotheek	Noordwijk	aan	Zee	geopend,	en	in	2009	kreeg	
het	bedrijf	er	een	derde	apotheek	bij:	Apotheek	Noordwijk	
Binnen.	Uit	de	maatschap	die	eind	jaren	zeventig	werd	
opgericht,	ontstond	in	2010	de	Samenwerkende	Apotheken	
Bollenstreek	(SAB).	De	SAB	bestaat	naast	de	drie	Noordwijkse	
apotheken	ook	uit	apotheek	De	Schelft	in	Noordwijkerhout	
en	Apotheek	Voorhout.	Belangrijke	factor	van	succes	was	de	
samenwerking	tussen	apothekers	onderling	én	huisartsen.	
Een	samenwerking	die	tot	op	de	dag	van	vandaag	gekenmerkt	
wordt	door	waardering	voor	elkaar	en	elkaars	vakgebied	
en	respect	voor	de	mens	achter	de	professional.	Door	niet	
in	hokjes	en	domeinen	te	denken,	kunnen	we	focussen	
op	inhoud,	waarbij	wij	als	apothekers	onszelf	voortdurend	
toetsen	aan	de	belofte	die	we	onszelf	én	onze	patiënten	
hebben	gedaan:	‘Bewust	en	veilig	geneesmiddelengebruik	
ten	behoeve	van	gezondheidswinst,	dichtbij	huis	met	een	
herkenbaar	gezicht	in	de	Bollenstreek’.

Professioneel
Juist	doordat	we	binnen	de	SAB	samenwerken,	kan	van	
schaalgrootte	worden	geprofiteerd.	Je	mag	dan	wel	het	
schaap	met	vijf	poten	willen	zijn,	je	kunt	als	solitaire,	
zelfstandig	apotheker	niet	overal	goed	in	zijn.	De	SAB	heeft	
zich	verder	kunnen	professionaliseren,	omdat	we	als	team	
werken,	met	specialisten	die	gezamenlijk	optimale	kwaliteit	
en	farmacie	in	de	volle	breedte	kunnen	leveren.	Belangrijk	
aspect	daarbij	is	de	aandacht	die	we	besteden	aan	de	mensen	
die	bij	ons	werken.	Hard	werken	is	niet	erg,	maar	doe	het	
wel	met	elkaar	en	met	respect	voor	elkaar.	Elkaar	steunen,	
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APOTHEKEN, 
APOTHEKERS 
EN 
ASSISTENTEN

1

Noordwijk, maandag 19 juni 1939. 
Het tramspoor van de lijn Leiden-Katwijk-
Noordwijk loopt nog door de Zeestraat. 
In het statige pand waar eerst de familie 
Alkemade woonde, opent de 51-jarige 
Aleida Clasina Blink (geboren 1888) uit 
Den Haag de eerste apotheek van 
Noordwijk. 
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Tegenwoordig zouden we het stoer noemen, wat ‘juffrouw Blink’ 
- ze bleef haar hele leven ongetrouwd - zo vlak voor de oorlog in 
1939 aandurfde. Als vrouw alleen verhuizen van een stad naar een 
dorp, in een onzekere 
en onstabiele tijd met 
oorlogsdreiging.

En	dan	ook	nog	een	onderneming	beginnen	in	een	dorp	
waar	de	concurrentie	haar	hoogstwaarschijnlijk	met	
argusogen	bekeek.	Want	iedere	huisarts	was	in	die	tijd	
‘apotheekhoudend’.

Wonen en werken

Het	pand	aan	de	Zeestraat	werd	in	1939	dus	een	apotheek,	
de	Duinrand	Apotheek.	Juffrouw	Blink	woonde	zelf	in	het	
linkerdeel,	in	het	rechterdeel	bevond	zich	de	apotheek,	de	
opslag	en	het	bereidingslokaal	-	waar	de	pillen,	poeders	en	
drankjes	bereid	werden.	Ruim	een	jaar	na	de	opening	van	
de	Duinrand	Apotheek,	op	10	mei	1940,	valt	Duitsland	
Nederland	binnen.	Een	paar	dagen	later	is	de	Duitse	
bezetting	een	feit.	Desondanks	draait	de	apotheek	gewoon	

Juffrouw Blink, 1888 -1955

Aleida Clasina Blink opent in 1939 de eerste 
apotheek in Noordwijk: de Duinrand Apotheek.
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een	moeder-dochter-relatie	hadden.’	Juffrouw	Blink	was	
ongetrouwd	en	bleef	haar	hele	leven	alleen.	‘Ze	beschouwde	
haar	medewerkers	als	haar	familie,	ze	hield	van	ons	allemaal.’	
En	van	haar	katten,	waar	ze	er	veel	van	had	en	die	in	en	rond	
de	apotheek	liepen.	
Ze	werd	gezien	als	een	grande	dame,	een	beetje	vreemd	
misschien.	Maar	een	opvallende	verschijning	was	het	in	die	
tijd	zeker.	Met	haar	haar	in	vlechten	opgerold	achter	haar	
oren,	de	handen	achter	de	rug	vanwege	de	pijnlijke	reuma.	
Als	er	zakelijk	bezoek	kwam,	schudde	Ep	de	handen,	want	dat	
was	voor	juffrouw	Blink	te	pijnlijk.	Ep	Stafleu:	‘Ze	had	maar	
één	doel,	haar	roeping	was	om	mensen	te	helpen,	ze	wilde	
iets	doen	voor	de	mensheid,	zonder	winstbejag.	Het	was	een	
schat	van	een	mens	en	ze	had	alles	voor	een	ander	over.’	
Ep	Stafleu-van	der	Heide	is	in	1955	teruggegaan	naar	haar	
ouderlijk	huis	in	het	Friese	Heeg:	‘Ik	heb	in	tranen	afscheid	
genomen.’	In	1959	keerde	ze	terug	naar	Noordwijk,	waar	ze	
weer	in	apotheek	De	Duinrand	ging	werken.	Na	de	geboorte	
van	haar	eerste	kind	in	1961	werd	ze	invalkracht.

Ep Stafleu (1927)

Ep Stafleu (links) begin jaren ‘50 samen met 
juffrouw Blink in de tuin van de Duinrand 
Apotheek.
 

door.	De	oorlog	had	weinig	invloed	op	het	functioneren	van	
de	apotheek.	In	de	archieven	liggen	de	jaarverslagen	van	
de	oorlogsjaren	en	daar	is	niks	bijzonders	aan	te	zien.	De	
apotheek	draaide	normale	jaren.

Juffrouw	Blink	was	een	opvallende	verschijning	in	
Noordwijk.	Ze	bestierde	haar	apotheek	zo’n	zestien	jaar,	tot	
1955.	In	1955	werd	juffrouw	Blink	ziek.	Wat	de	problemen	
waren,	was	niet	duidelijk.	Het	kon	een	hartkwaal	zijn,	of	een	
galblaasontsteking.	Aleida	Clasina	Blink	overleed	eind	1955	in	
Leiden.	Ze	was	67	jaar	oud.	

Een grande dame

Ep	Stafleu-Van	der	Heide	(1927)	werkte	in	de	vijftiger	jaren	in	
de	Duinrand	Apotheek.	Van	1950	tot	1955	was	ze	‘intern.’
‘Na	de	oorlog	heb	ik	de	opleiding	apothekersassistente	
gedaan,	in	Steenwijk.	Via	via	kwam	ik	in	Noordwijk	terecht,	
bij	juffrouw	Blink.	Ik	woonde	bij	haar	op	kamers,	in	het	
pand	van	de	apotheek.	Zo	kon	ik	ook	avond-,	nacht-	en	
weekenddiensten	doen.’	Ep	Stafleu	herinnert	zich	juffrouw	
Blink	als	een	sociaal,	warm	en	meelevend	persoon:	‘Ze	
leefde	altijd	met	je	mee,	kocht	cadeautjes	voor	de	kinderen	
van	het	personeel	en	ze	kwam	regelmatig	bij	je	op	bezoek.	
Voor	de	gezelligheid.’	Ook	kreeg	het	personeel	vrij	tijdens	
het	bloemencorso	of	andere	bijzondere	dagen.	Zelf	bleef	
ze	dan	in	de	apotheek.	‘Ze	had	een	filantropische	instelling	
en	bovendien	was	ze	heel	intelligent.	Ze	had	Engels	
en	medicijnen	gestudeerd’,	weet	Ep	Stafleu	zich	nog	te	
herinneren.	Ook	ging	Ep	eens	met	juffrouw	Blink	naar	
Utrecht,	om	inkopen	te	doen.	Met	de	taxi.	‘Ze	liet	zich	altijd	
vervoeren	door	Brouwer	taxi.	In	Utrecht	liet	ze	me	zien	
waar	ze	gestudeerd	en	gewoond	had.	Het	voelde	alsof	we	

‘Haar roeping was mensen helpen, ze wilde iets doen 
voor de mensheid’. 
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Een paar quotes uit het boek:

‘Juffrouw, zoudt u deze doosjes eens willen nazien? Er is beslist iets niet in orde. Op het ene staat 
viermaal daags een kwart tablet en op het andere vijfmaals daags een tablet, ziet u wel? Nu is mijn 
dochtertje er erg naar van geworden. Ze zullen toch wel de goeie tabletjes hebben gegeven?’

‘Zeg, zouden jullie me even controleren?’ vroeg ze. ‘Ik moet veertig poeders maken met een  
kwart milligram sulfas atropine per poeder en ik neem het afwrijfsel een op tien. Wat hebben jullie 
er uit?’
‘Honderd milligram van het afwrijfsel’, zei Ike.
‘Heb ik ook, welbedankt.’ Gerustgesteld toog Pam aan het werk met het zware vergift. 

‘Moet je eens zien’, zei Pam gehaast tegen Ike. ‘Wat lees jij hier?’
‘Hydrochloras adrenaline… hij is gek.’
‘Ja, deze patiënt zou vijf-en-twintig milligram adrenaline per keer naar binnen krijgen. Mijn hemel, 
dan mag de arme ziel eerst wel zijn testament maken. Hij bedoelt natuurlijk ephedrine. Kijk maar, 
joodkali zit er ook in. Ik geef ephedrine, hoor.’ 
‘Vraag het eerst even aan juffrouw Van Baerle’, gaf Ike de raad. (…) Wij kunnen toch maar niet zo 
op eigen gelegenheid gaan veranderen?’

Apotheek Duinoord

‘Apotheek Duinoord, een roman voor oudere 
meisjes.’ Dat staat te lezen op het titelblad 
van een boek dat begin 1955 verscheen. Het 
is geschreven door Marianne van Udinga, 
pseudoniem van schrijfster Bep de Jong, die 
óók apothekersassistente was bij de Duinrand 
Apotheek. Het boek is een geromantiseerd 
verhaal over de gebeurtenissen in een 
apotheek en de belevenissen van de mensen 
die er werkten. De Duinrand en juffrouw Blink 
hebben als ‘model’ gediend. Het boek geeft 
tussen de romantische episodes door een 
mooi beeld van hoe er begin jaren ’50 in een 
apotheek werd gewerkt. 

Op 4 maart 1955 ontving juffrouw Blink een 
gesigneerd exemplaar:
‘Aan Juffrouw Blink en haar Duinrand Apotheek 
zonder wie dit boek waarschijnlijk niet 
geschreven zou zijn. Bep de Jong (Marianne 
van Udinga).’
Met daaronder de boodschap, waaruit de 
goede verstandhouding die juffrouw Blink met 
haar personeel had, blijkt:
‘Moge het U nog vele jaren zijn gegeven, 
met een glimlach van genoegen en van 
weemoed, terug te zien op onze gezamenlijke 
Duinrand tijd, waarin zo veel lief en leed elkaar 
afwisselden in de snelheid van de jaren.’



18 19

In	de	zeventiger	jaren	telde	de	apotheken	zo’n	dertig	
personeelsleden,	veel	medewerkers	rouleerden	tussen	de	
apotheken,	slechts	een	paar	hadden	een	vaste	werkplek.	‘In	
1972	organiseerden	we	het	eerste	personeelsuitje.	Ik	weet	
het	nog	goed:	we	gingen	met	z’n	allen	naar	Toon	Hermans’,	
Scholten	denkt	er	glimlachend	aan	terug.	

G.J. Ufkes

Apotheker bij de Duinrand Apotheek van 
1955 tot zijn dood in 1974. 

Een muzikaal heerschap

De opvolger van juffrouw Blink, de heer G.J. 
Ufkes, was een echte muziekliefhebber. Hij 
had een omvangrijke platencollectie van vooral 
klassieke muziek. Als hij avonddienst had, werd 
de pickup in de serre - waar ook zijn bureau 
stond - regelmatig aangezet. Tijdens een 
weekenddienst stond de muziek zo luid, dat 
het op straat te horen was. En Ufkes dus ook 
niet hoorde dat er mensen aan de deur waren 
die een recept kwamen brengen. Pas na luid 
gerammel aan deuren en hekwerken, ging de 

Tweede apotheek

De	apotheek	werd	na	de	dood	van	juffrouw	Blink	in	1955	
overgenomen	door	G.J.	Ufkes	uit	Bodegraven.	Hij	richtte	
in	1956	een	tweede	apotheek	in	Noordwijk	op,	aan	de	
Nicolaas	Barnhoornweg.	Nu	had	Noordwijk	twee	apotheken,	
één	Binnen	en	één	Aan	Zee.	Ufkes	was	bijna	twintig	jaar	
apotheker,	totdat	hij	in	1974	werd	gevonden.	Dood,	achter	
zijn	bureau.	Gestorven	in	het	harnas,	tijdens	een	avonddienst,	
69	jaar	oud.	Pieter	Scholten	was	toen	beherend	apotheker	op	
Zee	en	stapte	na	de	dood	van	Ufkes	over	naar	de	Duinrand.	
In	1978	vroeg	Scholten	‘in	de	tuin	van	de	Duinrand,	onder	de	
kastanjeboom’	aan	Ruud	Dessing	of	hij	beherend	apotheker	
van	de	apotheek	aan	de	Nicolaas	Barnhoornweg	wilde	
worden.	Dessing	en	Scholten	zouden	datzelfde	jaar	nog	een	
maatschap	oprichten,	die	als	de	bakermat	van	de	huidige	
Samenwerkende	Apotheken	Bollenstreek	(SAB)	kan	worden	
beschouwd.

muziek zacht en de deur open. 
Ufkes had de gewoonte ’s middags een duik in 
de zee te nemen. Elke dag fietste hij met zijn 
hondje - een boxer met de naam Juultje - naar 
het strand, handdoekje onder de snelbinder. 
Als apotheker ging Ufkes graag met de tijd 
mee, hij was geïnteresseerd in de nieuwste 
ontwikkelingen en had dan ook al snel de 
‘gadgets’ van die tijd, zoals een poedervouw-
machine en telapparaat voor tabletten, in zijn 
apotheek staan. 
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Sloop en bouw

Een	paar	jaar	later	zou	in	en	rond	de	Zeestraat	veel	
veranderen.	‘Begin	jaren	’80	heb	ik	het	pand	aan	de	
gemeente	verkocht.	Het	stond	namelijk	op	de	plek	waar	een	
nieuw	kruispunt	zou	komen	en	moest	dus	wijken’,	aldus	
Pieter	Scholten.	Eerst	werd	de	nieuwe	apotheek	gebouwd,	
tegen	het	oude	pand	aan.	Het	werd	een	apotheek	met	een	
verbinding	naar	het	woonhuis	van	de	apotheker:	‘Een	
ontwerp	van	architecten	Hans	en	Ben	van	Egmond,	het	was	
toen	een	soort	afstudeerproject.	Leuk	om	te	zien	dat	het	
architectenbureau	van	Van	Egmond	nog	steeds	in	Noordwijk	
zit.’	Nadat	de	nieuwbouw	klaar	was,	werd	het	oude	pand	
gesloopt	en	kruispunt	Lijnbaanweg-Weteringkade-Zeestraat-
Nieuwe	Zeeweg	aangelegd.	Scholten:	‘De	apotheek	heeft	al	
die	tijd	gewoon	doorgedraaid.	Er	is	niet	veel	van	het	oude	
overgebleven,	maar	de	tuin	met	zijn	mooie	kastanjeboom	is	
er	gelukkig	nog	wel.’	

Pieter Scholten (1942)

Apotheker in Noordwijk van 1974 tot 1991.
Na zijn afscheid van de apotheek bleef hij actief. 
Onder andere in de farmacie als directeur 
van het bedrijf Sudco en als eigenaar van een 
apotheek op Bonaire.

Links het oude pand, rechts het nieuwe pand van de Duinrand Apotheek (1982).

In 1982 wordt het oude pand van de Duinrand Apotheek gesloopt om plaats te maken voor een 
kruispunt. 
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bij:	Apotheek	Noordwijk	Binnen	aan	de	Heilige	Geestweg.	
In	2010	fuseerden	de	drie	apotheken	van	Noordwijk	met	
de	apotheken	van	Kees-Jan	Smak:	apotheek	De	Schelft	in	
Noordwijkerhout	en	Apotheek	Voorhout.	De	Samenwerkende	
Apotheken	Bollenstreek	(SAB)	was	een	feit.	

Noordwijk,	donderdag	19	juni	2014.	Vijfenzeventig	jaar	na	de	
opening	van	de	eerste	apotheek,	telt	Noordwijk	er	nu	dus	drie	
en	is	de	oorspronkelijke	maatschap	overgegaan	in	de	SAB.	
Toen	was	er	één	apotheker	en	een	handvol	medewerkers,	
anno	2014	wordt	de	SAB	geleid	door	vier	vennoten:	Karin	
Beuning,	Wouter	Dessing,	Hans	van	Huijgevoort,	en	Kees-
Jan	Smak.	In	de	SAB	zijn	daarnaast	nog	vijf	apothekers	en	
ongeveer	tachtig	medewerkers	in	loondienst.	

Interieur van de Duinrand Apotheek anno 2014.

Uitbreiding

Het	zou	niet	bij	twee	apotheken	in	Noordwijk	blijven.	In	
de	jaren	’80	kwam	er	een	uitdeelpost	in	de	-	toen	-	nieuwe	
wijk	Vinkeveld.	De	apotheek	aan	de	Nicolaas	Barnhoornweg	
verhuisde	naar	een	groter	pand	aan	de	Parallelboulevard.	
Ook	kregen	de	twee	apothekers	Dessing	en	Scholten	er	een	
collega	bij:	in	1985	kwam	Hans	van	Huijgevoort	het	team	
versterken.	In	1991	nam	Scholten	afscheid	en	nam	apotheker	
Karin	Beuning	zijn	aandeel	over.	In	2003	zegde	ook	Ruud	
Dessing	het	apothekersvak	vaarwel	en	nam	zijn	neef	Wouter	
Dessing	het	stokje	over.	Noordwijk	bleef	groeien	en	het	
werd	steeds	drukker	bij	de	twee	apotheken	van	Noordwijk.	
December	2009	-	er	woonden	toen	zo’n	25.000	mensen	
in	Noordwijk	-	kwam	er	een	derde	apotheek	in	Noordwijk	

Interieur van de Duinrand Apotheek eind jaren ‘70.
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Hans van Huijgevoort 
(1957) 

Tijdens zijn opleiding farmacie in Leiden stage 
gelopen bij de Duinrand Apotheek (1982) 
in Noordwijk. Sinds 1985 apotheker bij de 
Duinrand Apotheek. Vanaf 2009 apotheker in 
Noordwijk Binnen. 

communicatie dus.’
Een robot heeft dus zo zijn voordelen, 
maar niet elke apotheek kan een dergelijk 
geautomatiseerd systeem huisvesten: het 
neemt namelijk nogal wat ruimte in. En ook de 
investering en afschrijving is fors. Bovendien 
heeft zo’n systeem regelmatig onderhoud 
nodig. En net als bij alle andere ‘gadgets’ zoals 
telefoons en computers: de ontwikkelingen 
gaan continue door. Wat je nu aanschaft, is al 
snel ingehaald door snellere en betere versies. 

De robot in de Noordwijkse apotheek werkt 
prima, maar heeft zijn maximale capaciteit 

inmiddels bereikt. ‘Van de herhaalservice 
maken de mensen de laatste jaren zoveel 
gebruik, dat kan deze robot niet meer aan’, 
aldus Van Huijgevoort. ‘We zijn daarom bij de 
herhaalservice begonnen met smart filling. Dat 
is slim ingericht handwerk waarbij de medicatie 
van tevoren wordt klaargezet. ‘Handwerk dus, 
maar een stuk efficiënter dan de robot. Je ziet: 
de mens blijft onmisbaar in de apotheek’, aldus 
Van Huijgevoort. 

‘De mens blijft onmisbaar in de apotheek’.

Rob de Robot

In 2009 werd de derde apotheek in Noordwijk 
geopend: Apotheek Noordwijk Binnen. ‘Dat 
was hard nodig, want Noordwijk groeide uit 
zijn voegen en de twee apotheken kregen het 
zo druk dat een extra locatie meer dan nodig 
was, vertelt apotheker Hans van Huijgevoort. 
‘Binnen’ kreeg er een bijzondere collega 
bij: een robot. ‘Het is een hele efficiënte 
manier van werken’, stelt Van Huijgevoort. 
‘De assistent hoeft nu niet meer naar de kast 
toe om de benodigde medicijnen te pakken, 
maar ‘Rob’ brengt het bij de assistent’, legt 
Van Huijgevoort uit. De robot verwerkt 
achter de schermen ook de herhaalrecepten 

van apotheek Binnen en deels voor de twee 
andere Noordwijkse apotheken. Alles gaat 
automatisch: van de bestelling van medicijnen 
tot het bestickeren van het doosje. Werken 
met een robot heeft vele voordelen: ‘Rob is 
nooit ziek en gaat niet met vakantie’, lacht 
Van Huijgevoort. ‘Maar bij stroomuitval of 
computerproblemen moeten we de medicijnen 
weer even zelf bij elkaar zoeken. Dat komt 
gelukkig maar heel zelden voor. Over het 
algemeen zijn wij zeer tevreden met de robot. 
De assistenten kunnen de tijd die Rob nodig 
heeft voor het afhandelen van het recept, 
besteden aan de klant aan de balie. Meer 
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VAN PIL NAAR 
PATIËNT

2

Stond het apothekersvak vroeger vooral in
het teken van de productie en ontwikkeling 
van medicijnen, tegenwoordig staat niet de 
pil, maar juist de persoon die de medicatie 
ontvangt, centraal. Begeleiding, bewaking 
en informatie zijn kernbegrippen in de 
hedendaagse apotheek. Dit noemen we 
farmaceutische patiëntenzorg. 
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Apotheker zijn in een toeristische badplaats als
Noordwijk, kent zo zijn uitdagingen. Hoe vaak staat er niet 
een toerist uit het buitenland in de zaak met de vraag 
of hij zijn medicijn 
ook hier kan krijgen. 

Die	vraag	is	van	alle	tijden.	Zo	ook	in	de	tijd	dat	Ruud	
Dessing,	eind	jaren	zeventig,	in	Noordwijk	als	apotheker	aan	
de	slag	ging.	Om	die	vraag	goed	te	kunnen	beantwoorden,	
ontwikkelde	hij	de	European	Drug	Index,	een	vuistdik	
naslagwerk	waar	alle	geneesmiddelen	uit	zo’n	twintig	
Europese	landen	waren	opgenomen.	Zo	kon	een	apotheker	
-	waar	ook	ter	wereld	-	checken	welke	medicatie	in	dat	
‘vreemde’	doosje	zaten	en	wat	de	samenstelling	van	dat	
medicijn	was.	De	index	werd	een	groot	succes	en	wereldwijd	
verkocht,	maar	na	vier	edities	kwam	er	een	einde	aan	dit	
Noordwijkse	initiatief.	‘Tegenwoordig	kun	je	alles	vinden	op	
internet,	daar	heb	je	geen	naslagwerk	meer	voor	nodig,	dat	
zoek	je	nu	met	Google’,	aldus	Ruud	Dessing.	

’Vroeger pakte je een dik naslagwerk, 
tegenwoordig heb je Google’.

Bloemencorso 1976/1977,
thema: introductie veilige sluiting voor kinderen.
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Ruud Dessing (1946) 

Startte in 1978 met Pieter Scholten een 
samenwerkingsverband. In deze maatschap 
zaten de Duinrand Apotheek en Apotheek 
Noordwijk aan Zee. Na zijn afscheid per 1 
januari 2004 bleef hij actief in de farmacie. 
Hij was van 2008-2014 lid/secretaris van het 
hoofdbestuur van de KNMP, aandachtsgebied 
beroepsinhoud.

Een	patiënt	is	ook	gebaat	bij	het	voorschrijven	van	het	
juiste	medicijn.	‘Het	gaat	daarbij	om	de	samenstelling	
en	werking’,	vertelt	Dessing.	‘Niet	om	het	merk	dat	op	
het	doosje	staat.’	In	het	zogeheten	Formularium	staat	per	
aandoening	weergegeven	welke	medicijnen	daar	het	beste	
voor	voorgeschreven	kunnen	worden.	‘Het	is	een	objectief	
overzicht,	samengesteld	door	een	formulariumcommissie,	
waarin	huisartsen,	apothekers,	ziekenhuizen	en	
patiëntenverenigingen	zijn	vertegenwoordigd.	Een	helder	
protocol,	bedoeld	om	patiënten	zo	adequaat	mogelijk	te	
helpen.	Je	ziet,	ook	hier	staat	de	zorg	om	de	patiënt	centraal.’	

Informatie en controle

Toen	apothekers	de	medicijnen	nog	zelf	maakten	-	
tegenwoordig	wordt	nog	maar	een	fractie	zelf	geproduceerd	
-	werd	in	het	laboratorium	vooral	gecontroleerd	of	de	
samenstelling	van	het	geneesmiddel	in	orde	was.	‘Sinds	
apothekers	veel	minder	medicijnen	maken,	is	de	controle	
ook	veranderd’,	vertelt	Dessing.	‘De	medicijnen	worden	nu	
kant-en-klaar	met	barcodes	afgeleverd	en	zijn	gecontroleerd	
in	een	extern	laboratorium.	In	de	apotheek	zelf	vinden	nog	
steeds	controles	plaats,	maar	die	zijn	van	een	andere	orde.’	
De	veiligheid	van	de	patiënt	staat	hierbij	voorop:	zijn	het	de	
juiste	medicijnen,	klopt	de	barcode	met	de	inhoud,	krijgt	de	
persoon	de	juiste	medicatie	en	kan	dat	veilig	gebruikt	worden	
naast	de	andere	medicatie	die	hij	al	slikt.	‘We	hebben	als	
apothekers	veel	meer	aandacht	voor	de	individuele	patiënt	
met	als	doel	de	medicatie	voor	die	persoon	te	optimaliseren’,	
legt	Dessing	uit.	‘We	geven	niet	zomaar	geneesmiddelen	
mee.	We	informeren	over	goed	gebruik	en	geven	indien	
nodig	instructies	aan	de	patiënt.’	

Bijsluiters

Informatie	wordt	niet	alleen	door	de	apotheker	of	de	
assistenten	verstrekt,	ook	bij	het	geneesmiddel	zit	de	nodige	
informatie,	zodat	de	patiënt	thuis	alles	nog	eens	na	kan	
lezen.	Dessing:	‘Vroeger	gaven	we	bijsluiters	mee	die	bij	het	
medicijn	hoorden,	tegenwoordig	hanteren	we	twee	bijsluiters:	
een	die	in	het	doosje	zit,	van	de	geneesmiddelenfabrikant.	
Die	is	vrij	algemeen,	erg	uitgebreid	en	ook	gericht	op	het	
vrijwaren	van	de	fabrikant,	mochten	er	zich	problemen	
voordoen.	We	leveren	ook	onze	eigen	bijsluiter,	die	afgestemd	
is	op	de	patiënt.	Deze	bijsluiters	worden	door	apothekers	
opgesteld	en	bevatten	alleen	voor	de	gebruiker	relevante	
informatie.’	
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roepen	de	informatie	nu	via	de	computer	op.	Zo	kunnen	
we	patiënten	nog	beter	informeren	over	het	gebruik	van	
nieuwe	medicijnen’,	aldus	Schuil.	De	informatie	wordt	
ook	op	papier	aan	de	patiënt	meegegeven,	zodat	hij	het	
thuis	nog	eens	rustig	door	kan	lezen.	Schuil:	‘Vaak	zijn	
maatregelen	die	vanuit	zorgverzekeraars	worden	opgelegd,	
geïnitieerd	door	geld.	In	dit	geval	speelde	inhoud	en	goede	
informatievoorziening	de	belangrijkste	rol.	Daar	konden	
wij	als	SAB-apotheken	goed	op	anticiperen,	omdat	we	daar	
zelf	al	mee	bezig	waren.	Zorginhoudelijk	zijn	we	er	met	het	
eerste-uitgiftegesprek	op	vooruit	gegaan.	En	ook	de	meeste	
patiënten	vinden	het	erg	plezierig	om	een	toelichting	op	maat	
te	krijgen.’	

De ‘Mauritskaarten’.

Veiligheid

Door	betere	informatievoorziening	verbetert	de	veiligheid	van	
de	patiëntenzorg.	Ook	de	ontwikkeling	van	medicijnen	zorgt	
ervoor	dat	de	werking	verbetert	en	dus	kwaliteitsverhogend	
werkt.	‘Medicatie	en	informatie	zijn	steeds	beter	op	elkaar	
afgestemd’,	aldus	Dessing.	‘Toch	zijn	er	jaarlijks	zo’n	16.000	
ziekenhuisopnames	door	foutief	geneesmiddelengebruik.	De	
meeste	ongelukken	gebeuren	met	anti-stollingsmiddelen	en	
ontstekingsremmers	zoals	ibuprofen.	Dat	zijn	er	heel	veel,	
maar	als	je	je	beseft	dat	we	jaarlijks	180	miljoen	recepten	
in	Nederland	uitschrijven,	dan	valt	het	relatief	gezien	nog	
mee.	Toch	doen	we	er	alles	aan	om	dat	aantal	ongelukken	te	
verlagen.	Zo	worden	er	onder	meer	speciale	programma’s	bij	
huisartsen	uitgerold.	Maar	ook	wij	als	apotheker	kunnen	daar	
natuurlijk	een	steentje	aan	bijdragen.	Want	werken	aan	de	
verbetering	van	kwaliteit	van	de	patiëntenzorg,	komt	ons	allen	
ten	goede.’

Handig spiekbriefje

De	behoefte	en	noodzaak	om	patiënten	goed	te	informeren	
over	medicijnen	die	ze	voor	het	eerst	gingen	gebruiken,	
leidde	een	paar	jaar	geleden	in	Noordwijk	tot	de	zogeheten	
‘Mauritskaarten’,	vernoemd	naar	de	tijdelijke	apotheker	
Maurits	de	Rotte,	die	de	kaarten	voor	de	SAB-apotheken	
ontwikkelde.	Op	deze	kaarten	stonden	de	meest	voorkomende	
geneesmiddelen	met	daarbij	het	gebruik	en	bijwerkingen.	
De	eerste-uitgiftekaarten	stonden	keurig	gesorteerd	achter	
de	balie	en	de	assistenten	gebruikten	de	kaarten	als	een	soort	
spiekbriefje.	‘De	informatie	was	duidelijk	en	overzichtelijk,	
het	was	een	begrijpelijke	vertaling	van	de	bijsluiter.	Patiënten	
vonden	dat	ook	handig	en	vroegen	vaak	om	een	kopietje’,	
vertelt	apotheker	Evelyn	Schuil.	

De	kaartenbak	met	Mauritskaarten	staat	tegenwoordig	
werkeloos	ergens	in	de	apotheek,	want	de	informatie	is	anno	
2014	geheel	gedigitaliseerd.	‘Omdat	wij	al	met	de	kaartenbak	
werkten,	was	de	overstap	naar	digitale	informatie	-	een	eis	
van	de	zorgverzekeraars	-	niet	zo	heel	lastig.	De	assistenten	

‘Transparantie in de
eerstelijnszorg is erg 
belangrijk’.
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Evelyn Schuil (1980) 

Studeerde farmacie in Groningen. In 2006 is 
ze begonnen als apotheker in Apotheek 
De Schelft in Noordwijkerhout. Sinds 2011 
werkt ze bij Apotheek Voorhout. 

gezondheidscentra	in	Nederland	zie	je	dat	huisarts	en	
apotheker	al	nauw	samenwerken,	maar	het	kan	volgens	
mij	nóg	beter.’	Evelyn	Schuil	wil	nog	wel	verder	gaan:	
‘Als	apotheker	worden	we	nog	steeds	betaald	per	pakje	
geneesmiddelen.	Ik	pleit	ervoor	dat	we	betaald	gaan	worden	
voor	de	zorg	die	we	leveren,	niet	voor	het	doosje.	Waarbij	ik	
denk	dat	het	ontkoppelen	van	het	leveren	van	de	doosjes	en	
de	bijbehorende	zorg	-	waar	sommigen	voorstander	van	zijn	-	
geen	goed	idee	is.’	

Transparantie

Patiënten	willen	graag	weten	waarvoor	ze	betalen.	Sinds	
vele	jaren	worden	de	kosten	voor	een	recept	opgebouwd	uit	
twee	onderdelen:	de	materiaalkosten	(het	middel	zelf)	en	
een	tarief	voor	de	dienstverlening	door	de	apotheek.	Maar	
toen	begin	2014	het	‘eerste	terhandstellingsgesprek’	
gespecificeerd	op	de	zorgnota	kwam	te	staan,	waren	de	rapen	
gaar.	Waarom	betalen	voor	informatie	waar	je	gewoon	recht	
op	hebt,	was	de	teneur	van	de	kritiek.	Voorheen	betaalden	
patiënten	een	standaardbedrag	van	12	euro	als	ze	een	nieuw	
geneesmiddel	kregen.	Sinds	2014	is	dat	bedrag	gesplitst:	
6	euro	voor	de	standaard	dienstverlening	voor	het	medicijn	
en	6	euro	voor	de	bijbehorende	informatie.	
De	patiënt	betaalt	dus	nog	hetzelfde,	maar	de	perceptie	is	
anders.	‘De	eerstelijnszorg	en	dus	ook	de	apotheken	willen	
kosten	inzichtelijk	maken.	Transparantie	in	de	zorg	vinden	
we	erg	belangrijk,	de	patiënt	heeft	er	recht	op	om	te	weten	
waarvoor	ze	betalen.	Ik	heb	wel	wat	klachten	gehad	over	de	
kosten	van	het	eerste	terhandstellingsgesprek.	Maar	als	je	
uitlegt	hoe	het	zit,	begrijpen	de	mensen	dat	ook	wel	weer’,	
vertelt	Schuil.	

‘De apotheker is naast
distributeur meer en meer een 
zorgverlener’.

Zorgverlener

‘De	apotheker	ontwikkelt	zich	meer	en	meer	richting	
zorgverlener.	Natuurlijk	blijft	distributie	van	geneesmiddelen	
ook	belangrijk,	maar	je	ziet	toch	wel	een	kentering	in	
apothekersland’,	stelt	Schuil.
‘Apothekers	worden	ingezet	in	bijvoorbeeld	een	
huisartsenpraktijk,	in	een	consulterende	functie.	In	Engeland	
heb	je	tegenwoordig	al	de	voorschrijvende	apothekers.	Die	
mogen	dan	bepaalde	geneesmiddelen	voorschrijven.	Dat	
zijn	toch	ontwikkelingen	die	ervoor	zorgen	dat	de	patiënt	
steeds	beter	en	efficiënter	geholpen	kan	worden.	In	diverse	
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een Honda Civic. ‘Ik ben getuige geweest 
van heel veel veranderingen bij de apotheek, 
maar alles gaat geleidelijk, dus aanpassen 
was geen probleem. Ik heb alleen nog wel 
eens ruzie met de computer.’ Ondanks het 
feit dat hij al bijna veertig jaar hetzelfde werk 
doet, verveelt het hem geen moment: ‘Het 
is een hele afwisselende baan en het geeft 
veel voldoening. Het geeft me ook een gevoel 
van vrijheid, je bent een beetje eigen baas’, 
vertelt Van der Linden, die op dit moment drie 
dagen per week werkt en voor de rest met 
‘deeltijdpensioen’ is, zoals hij het zelf noemt. 
‘Elke dag heeft zijn mooie momenten, behalve 
die ene dag in mijn loopbaan. Toen vond ik 
een patiënt dood achter de voordeur. Dat was 
de eerste en gelukkig ook enige keer in al die 
jaren.’ 

Dankbaar
Het contact met de patiënten is een belangrijk 
aspect van de bezorger: ‘Mensen zijn 
altijd dankbaar dat je langskomt met hun 
medicijnen. Ouderen die van de service gebruik 
maken, zijn vaak alleen, soms ben je het enige 
aanspreekpunt van die dag. Als ik tijd heb, 
maak ik een praatje, voor de gezelligheid. 
Omdat ik bij de mensen thuis kom, zie ik ook 
wel eens dat er iets niet goed gaat. Dat meld 
ik dan wel even in de apotheek. Bij sommige 
patiënten kom ik al heel lang. Als waardering 
krijg je dan wel eens een doosje chocolade of 
een extraatje’, vertelt Van der Linden. ‘Het is 
mooi om te weten dat je iets voor mensen kan 
betekenen.’

Joop van der Linden (1950)

Sinds 1975 bezorger van de Noordwijkse 
apotheken (foto uit 1977).

Medicijnen aan huis

Al sinds de beginjaren kent Noordwijk de 
apotheek-bezorgservice. Werd dat in de 
veertiger en vijftiger jaren met de fiets gedaan, 
later kon de ‘boodschappenjongen’ ook over 
een auto beschikken. Joop van der Linden 
weet het nog goed: ‘Mijn lagere school stond 
tegenover de Duinrand Apotheek. Daar kwam 
op een gegeven moment een bezorgautootje, 
een Renault 4. Nooit gedacht dat ik dat werk 
jaren later ook zou gaan doen.’ In 1975 ging 
Van der Linden aan de slag als bezorger bij 
de Noordwijkse apotheken, hoewel er in de 
begintijd vooral andere klusjes te doen waren: 
‘Ik was manusje van alles en deed allerlei 
hand- en spandiensten zoals flessen spoelen, 
zalfpotten schoonmaken en basisgrondstoffen 
voor tabletten maken. Ik bezorgde toen 

misschien bij dertig adressen per dag.’ 
Tegenwoordig zijn honderd bezorgadressen op 
een dag heel normaal. Ook nu doet Van der 
Linden meer dan alleen bezorgen: ‘Ik ga naar 
de milieustraat, breng het karton weg, haal 
pakjes op bij het postkantoor of ga naar een 
van de andere apotheken om iets op te halen 
of te brengen. Van alles en nog wat. Ik ben 
een boodschappenjongen op leeftijd’, lacht hij. 
Volgend jaar, juli 2015, gaat hij met pensioen: 
‘Ik haal net mijn veertigjarig jubileum niet, dat 
zou op 1 december 2015 zijn.’ 

Voldoening
Van der Linden heeft heel wat apothekers 
én auto’s ‘versleten.’ Hij begon bij apotheker 
Pieter Scholten, zijn eerste bezorgauto was 

De bezorgauto van de Samenwerkende Apotheken Bollenstreek in 2014. 
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MET ZORG 
BEREID 

3

In de apotheken ten tijde van juffrouw Blink
en de heer Ufkes was het bereiden van 
medicijnen ‘core business.’ Tegenwoordig 
is het produceren van geneesmiddelen 
vooral een fabrieksaangelegenheid en is 
de apotheek meer een ‘bergplaats’, in de 
Griekse betekenis van het woord.
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Pieter	Scholten,	oud-apotheker	van	de	Duinrand	Apotheek,	
weet	het	nog	goed:	‘Miljoenen	tabletten	hebben	we	geslagen.	
Ook	maakten	we	zo’n	tachtig	liter	hoestsiroop	per	week.’	
De	fabricage	vond	plaats	in	het	bereidingslokaal.	Ook	in	het	
oude	pand	van	apotheek	De	Duinrand	zat	zo’n	lokaal.	In	
het	laboratorium	werden	(verplichte)	analyses	verricht:	‘Wij	
waren	als	apothekers	verplicht	de	aangeleverde	grondstoffen	
nauwkeurig	te	onderzoeken.	De	onderzoeksresultaten	van	de	
analyses	moesten	we	vastleggen,	het	was	een	hele	toestand	
elke	keer.’

Warme bakkers

Er	kwamen	in	die	tijd	-	zeventiger	jaren	-	steeds	meer	
spécialités	op	de	markt,	medicijnen	onder	een	merknaam.	
Omdat	de	Noordwijkse	apothekers	zeer	bedreven	waren	in	

Tabletteren, tubes vullen met zalf, zetpillen gieten, stroop en
capsules maken: het was vroeger de dagelijkse bezigheid van 
de apotheker 
en zijn assistenten.

apo•theek (de; v; meervoud: apotheken) 
1 werkplaats en winkel van de apotheker
2 verzameling van geneesmiddelen enz.:
huisapotheek
Bron: Van Dale woordenboek

Het woord apotheek komt uit het Grieks en be-
tekent ‘bergplaats.’ Het werd vroeger gebruikt 
voor de ruimte (apotheca) in een klooster waar 
de geneeskrachtige kruiden werden bewaard. 
Bron: Wikipedia
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Likeurtjes brouwen

Ook	de	apothekersassistenten	waren	betrokken	bij	het	ver-
vaardigen	van	medicijnen	en	het	bedienen	van	de	apparatuur	
die	er	toentertijd	in	de	apotheek	stond,	zoals	een	poedervouw-	
en	tabletteermachine.	En	niet	alleen	werden	er	-	onder	verant-
woordelijkheid	van	de	apotheker	-	geneesmiddelen	gemaakt,	
met	de	aanwezige	ingrediënten	maakten	de	assistenten	ook	
wel	eens	stiekem	likeur.	Voor	eigen	gebruik,	uiteraard,	zo	
weet	een	oud-assistente	te	vertellen.	

de	medicijnfabricage,	werd	besloten	grote(re)	hoeveelheden	
generieke	medicijnen	te	fabriceren.	Noordwijkse	huisartsen	
moesten	wel	eerst	toestemming	geven	om	een	spécialité	
te	vervangen	door	de	generieke	variant.	Scholten:	‘Doordat	
er	in	Noordwijk	veel	meer	zelfgeproduceerde	generieke	
geneesmiddelen	werden	voorgeschreven	en	uitgegeven,	
werd	al	snel	duidelijk	dat	de	medische	kosten	in	deze	regio	
significant	lager	lagen	dan	in	de	rest	van	Nederland.’	
Geïnspireerd	door	het	succes	gingen	zo’n	tien	apotheken	uit	
Noordwijk	en	omgeving	de	samenwerking	aan:	gezamenlijk	
werkten	ze	voorschriften	uit	om	de	kwaliteit	van	de	eigen	
productie	te	verbeteren.	‘We	werden	ook	wel	de	warme	
bakkers	genoemd’,	lacht	Scholten.	De	bezigheden	van	
de	‘warme	bakkers’	viel	ook	de	firma	Sudco	in	Landgraaf	
op.	Deze	producent	van	generieke	geneesmiddelen	vroeg	
Scholten,	Dessing	en	een	Katwijkse	apotheker	te	participeren	
in	Sudco.	En	zo	geschiedde.	In	1991	werd	Sudco	verkocht	aan	
Knoll	(dochter	van	BASF).	Scholten	nam	in	dat	jaar	afscheid	
als	apotheker	van	de	Duinrand	Apotheek	en	is	vervolgens	drie	
jaar	directeur	van	het	nieuwe	Sudco	geweest.	

Allereerste doosje tabletten diparacof.
Ep Stafleu begin jaren ‘50 aan het bereiden in de Duinrand 
Apotheek.
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erg smerig. Was niet fijn om dat bittere spul 
in te moeten nemen. De een had er wat meer 
moeite mee dan de ander, weet ik nog. Maar 
ja, dat is nu ook nog zo, met het innemen van 
pillen.’

Met de komst van capsules en tabletten, 
werd het einde van de poedervouwmachine 
ingeluid. In de loop der jaren werd het 
apparaat steeds minder ingezet. Brinkhuis: 
‘Het is minstens twintig jaar geleden dat 
ik hem voor het laatst gebruikt heb. De 
laatste keer dat ik het apparaat zag, stond 
het in de kelder van Apotheek aan Zee.’ Hilly 

Hilly Brinkhuis (1946)

Werkte van 1965 tot haar pensioen in 2007 als 
apothekersassistente in Noordwijk.

Brinkhuis werkte tot haar pensioen in 2007 als 
apothekersassistente. De poedervouwmachine 
is een museumstuk geworden, waar menigeen 
goede herinneringen aan heeft. 

Poedervouwmachine 

Toen Hilly Brinkhuis in 1965 als apothekers- 
assistente in Noordwijk kwam werken, 
stond er een voor die tijd modern apparaat: 
de poedervouwmachine. Moesten de 
assistenten voorheen de gemalen medicijnen 
handmatig in papier vouwen, met de komst 
van deze machine was dat verleden tijd. ‘De 
poedervouwmachine kon in één keer dertig 
kant-en-klare in papier gevouwen poeders 
produceren’, herinnert Brinkhuis zich nog. ‘Ik 
stond elke dag wel een paar keer achter dat 
apparaat om hem te vullen.’ Artsen schreven 
in die tijd vaak poeders voor allerlei kwalen 
voor. De assistenten bereidden het poeder 

op basis van het voorgeschreven recept van 
de huisarts - een zeer secuur werkje, het ging 
om milligrammen - en vulden het aan met 
vulmiddel. De machine verdeelde het poeder 
in dertig exact dezelfde porties. In het apparaat 
zat ook een rol papier die automatisch op maat 
werd gesneden én het papier met poeder 
netjes dicht kon vouwen. ‘Ik heb altijd met 
plezier met deze machine gewerkt, ik hield 
er wel van, van die vernieuwingen. Net als 
de eerste computer, dat vond ik ook leuk’, 
vertelt Brinkhuis. De poeders moesten met 
iets vloeibaars - water, melk, yoghurt - worden 
ingenomen: ‘De meeste mensen vonden ze 
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kleur. De grondstoffen werden zorgvuldig 
met de bruine poeders vermengd en met de 
stamper net zo lang gekneed tot er een soort 
deegbal ontstond. Vervolgens werd het ‘deeg’ 
uitgerold op een houten pillenplank. Daarmee 
konden 25 of 30 pillen worden gemaakt. De 
pillen werden vervolgens bestrooid met het 
lichtgele poeder lycopodium, zodat de pillen 
niet tegen elkaar aan zouden plakken. Op een 
zogeheten ronder werden de pillen daarna 
nog rondgedraaid zodat het lycopodium goed 
verdeeld werd. Rössner: ‘Alle pillen waren in 
die tijd dus bruin met een lichtgeel poeder. Het 
was daarom heel belangrijk dat je ze meteen 

Ilse Rössner (1935)

Werkte van 1952 tot haar pensioen in 1996 als
apothekersassistente in Noordwijk.

in een flesje met etiket deed. Want aan de 
buitenkant kon je niet zien wat er in de pil zat.’ 

Tot begin jaren zeventig werden er pillen 
gedraaid in de Noordwijkse apotheken. Ilse 
Rössner heeft tot haar pensioen in 1996 bij de 
Noordwijkse apotheken gewerkt: ‘Ik heb het 
altijd met veel plezier gedaan. Zoals gezegd: 
ik ben er een van het oude stempel. Ik hou 
niet zo van machines, maar dat ouderwetse 
handwerk vond ik altijd enig.’

Ilse Rössner genoot een privéopleiding 
apothekersassistente bij de eerste 
apotheker van Noordwijk: juffrouw Blink. 
Als zeventienjarige leerling begon ze in 
1952 in de Duinrand Apotheek en leerde 
alle fijne kneepjes van het vak: ‘Ik ben echt 
nog een pillendraaister, eentje van de oude 
stempel’, glimlacht Rössner. ‘Ik heb duizenden, 
tienduizenden pillen gedraaid. En evenzovele 
poeders gevouwen. Dat hoorde gewoon bij je 
werk.’ Begin jaren ’50 werd er 48 uur per week 
gewerkt, van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s 
middags. ‘Dat was in die tijd heel normaal. Je 
was alleen op zaterdagmiddag en zondag - als 

je geen dienst had - vrij. Maar het werk was 
rustig, vredig en er was geen sprake van gejaag 
en gestress. Heel anders dan nu’, stelt Rössner. 
Ze weet nog precies hoe de pillenproductie in 
haar tijd verliep: ‘Ik zou het zo weer op kunnen 
pakken, dat verleer je nooit weer. Ik kan het 
werk wel dromen.’ 

In een ruwe mortier werden de nauwkeurig 
afgewogen grondstoffen - naar recept van de 
huisarts - gemengd met succus (plakmiddel) 
en radix (waarmee de pil in de maag uiteen 
kon vallen). Deze bestanddelen van de plant 
liquiritiae (zoethout), zijn allebei bruin van 

De tijd van succus en radix

Houten pillenplank.
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Wouter Dessing (1976) 

Studeerde farmacie in Utrecht. Na zijn 
afstuderen in 2002 ging hij als apotheker 
aan het werk bij de Duinrand Apotheek en 
vanaf 2004 in Apotheek Noordwijk aan Zee. 
In 2004 werd hij vennoot van de Noordwijkse 
Apotheken die later fuseerde tot het 
huidige bedrijf Samenwerkende Apotheken 
Bollenstreek.

Dessing:	‘Vroeger	werd	er	veel	meer	zelf	bereid,	maar	ook	
tegenwoordig	is	er	nog	steeds	vraag	naar	medicatie	op	maat.	
Er	is	nog	elke	dag	genoeg	werk	voor	twee	medewerkers.’	
Ze	bewerken	bijvoorbeeld	generieke	geneesmiddelen	
die	wel	de	juiste	stoffen,	maar	niet	de	juiste	dosering	
hebben:	een	geneesmiddel	dat	precies	is	afgestemd	op	de	
patiënt.	Daarnaast	worden	medicijnen	die	vaker	worden	
voorgeschreven,	in	de	apotheek	vast	vooruit	gemaakt,	zodat	
er	voorraad	is.	Maar	ad	hoc	bereidingen	komen	ook	elke	dag	
voor:	‘In	principe	leveren	we	na	twee	werkdagen,	maar	als	het	
echt	spoed	is,	maken	we	het	recept	natuurlijk	meteen	klaar.	
We	zoeken	altijd	naar	maatwerkoplossingen,	je	moet	als	
apotheker	flexibel	blijven,’	aldus	Dessing.

Anno 2014

De	poedervouwmachine	staat	nu	ergens	te	verstoffen.	
De	onmiskenbare	apothekersflessen	doen	tegenwoordig	
slechts	dienst	als	decoratie.	Geschat	wordt,	dat	het	bereiden	
van	geneesmiddelen	anno	2014,	door	nog	geen	honderd	
apothekers	in	het	land	wordt	gedaan.	Dit	gebeurt	onder	
meer	nog	wel	bij	Apotheek	Noordwijk	aan	Zee.	Op	deze	
vestiging	van	de	Samenwerkende	Apotheken	Bollenstreek	
(SAB)	worden	de	niet-generieke	medicijnen	voor	de	vijf	SAB-
locaties	geproduceerd.	‘Wij	maken	hier	medicijnen	op	maat,	
exact	afgestemd	op	de	patiënt’,	vertelt	apotheker	Wouter	
Dessing.	Het	gaat	dan	onder	meer	om	tabletten,	capsules,	
crème,	zalf,	pasta,	drankjes	en	zetpillen.	Een	groot	deel	van	
Apotheek	aan	Zee	is	dan	ook	in	gebruik	als	bereidingsruimte,	
waarin	ook	alle	benodigde	apparatuur	en	grondstoffen	staan.	
De	ruimte	is	volgens	de	laatste	standaarden	voorzien	van	
een	luchtfiltersysteem,	zodat	er	een	schone	ruimte	wordt	
gecreëerd.

Anno 2014 bereiden de Noordwijkse apotheken nog steeds zelf een deel van de medicijnen.
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Ruud Steenvoorden, bereidingsassistent sinds 1985. Hier is hij bezig met het maken van capsules. 

Kennisoverdracht

Ook	in	2014	is	de	bereiding	nog	grotendeels	handwerk.	
Natuurlijk	is	alles	gekoppeld	aan	computers	en	wordt	
er	gewerkt	met	moderne	en	veilige	apparatuur,	de	echte	
bereiding	is	nog	steeds	mensenwerk.	Eén	van	de	mensen	die	
hier	werkt,	is	bereidingsassistent	Ruud	Steenvoorden.	Hij	
heeft	in	alle	jaren	die	hij	al	de	Noordwijkse	apotheken	werkt	-	
sinds	1985	-	zo’n	37	miljoen	tabletten	geslagen.	En	daarnaast	
ook	nog	de	nodige	capsules,	crèmes,	zetpillen	en	drankjes	
bereid.	In	de	bereidingsruimte	werken	de	echte	kenners	van	
de	bereiding.	‘Hun	know-how	en	jarenlange	ervaring	zijn	van	
wezenlijk	belang’,	aldus	Dessing.	‘Het	is	belangrijk	dat	deze	
kennis	bewaard	blijft	en	wordt	overgedragen.	Daarom	lopen	
hier	vaak	leerlingen	mee.’	Ook	overlegt	Wouter	Dessing	af	en	
toe	met	zijn	oom	Ruud	Dessing:	‘Hij	heeft	als	oud-apotheker	
heel	veel	verstand	van	het	ontwerpen	van	een	formulering	
voor	tabletten.	Ik	kan	zijn	hulp	daarbij	goed	gebruiken.’	

Steriel

In	de	apotheek	aan	de	Parallelboulevard	zit	ook	een	steriele	
ruimte,	waar	de	steriele	bereidingen	worden	gedaan,	zoals	
parenterale	voeding	en	oogdruppels.	Ook	worden	hier	de	
zogeheten	medicatiecassettes	gemaakt.	In	een	cassette	komt	
bijvoorbeeld	antibiotica	en	middelen	die	gebruikt	worden	
bij	palliatieve	sedatie:	pijnstillers	en	slaapmiddelen.	De	
patiënt	kan	met	zo’n	cassette	(die	gekoppeld	wordt	aan	een	
infuuspomp)	thuis	(verder)	worden	verpleegd.	Dessing:	‘Dat	
vinden	de	meeste	mensen	veel	fijner	dan	in	een	ziekenhuis	
liggen.	En	in	je	eigen	omgeving	herstel	je	vaak	ook	sneller.’	
Een	ambulant	specialistenteam	draagt	zorg	voor	de	patiënten	
met	zo’n	cassette.	‘Dit	is	een	heel	klantvriendelijke	manier	
van	medicatieverstrekking.	Ik	denk	zeker	dat	dat	de	toekomst	
heeft’,	stelt	Dessing.	

Het vullen van een tube met crème.



54 55

ALTIJD BIJ DE
TIJD

4

Heuse uitvindingen zijn door Noordwijkse
apothekers gedaan, zoals de herhaal-
telefoon. Als het om vernieuwingen en 
innovatie gaat, liepen en lopen ze vaak 
voorop. Of het nu om typemachines, 
computers of robots gaat: de apotheken in 
Noordwijk zijn altijd bij de tijd.
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Eind	jaren	zestig,	begin	jaren	zeventig	deed	de	eerste	
typemachine	zijn	intrede	in	de	Duinrand	Apotheek,	waar	
Pieter	Scholten	toen	apotheker	was.	Ook	dat	was	nog	een	
heel	gedoe,	weten	de	assistenten	van	weleer	zich	nog	te	
herinneren.	Gelukkig	kwam	er	snel	een	opvolger:	eentje	
met	functietoetsen.	De	F-toetsen	correspondeerden	met	een	
standaardtekst	die	op	het	etiket	kwam	te	staan.	In	de	loop	
der	tijd	werden	de	typemachines	steeds	geavanceerder	en	het	
werk	daardoor	steeds	gemakkelijker	en	minder	tijdrovend.	
Scholten:	‘We	waren	vroeger	veel	tijd	kwijt	met	bereiding	en	
de	handmatige	administratie.	Werkweken	van	tachtig	uur	
waren	toen	heel	normaal.’

Sommige oud-apothekersassistenten zijn er nooit meer vanaf 
gekomen: het minihandschrift. Het is een overblijfsel uit de jaren 
dat etiketten op medicijnen nog met de hand geschreven werden. 
Net als het kasboek, 
de administratie en 
de jaarverslagen 
overigens. 

Assistentes Joke de Boestert en Marja Boot (rechts).
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‘Nummertjesapparaat’

Sinds	begin	2014	zijn	de	Duinrand	Apotheek	en	Apotheek	
Noordwijk	aan	Zee	voorzien	van	een	‘nummertjesapparaat.’	
Voor	de	patiënt	handig,	want	iedereen	weet	precies	wanneer	
hij	aan	de	beurt	is.	Maar	ook	voor	de	apotheek	is	het	een	
uitkomst,	want	er	zit	een	heel	managementsysteem	achter	
dit	zogeheten	klantbelevingssysteem	gekoppeld.	Patiënten	
kiezen	vooraf	waarvoor	ze	komen:	bijvoorbeeld	een	herhaal-
recept	of	nieuw	recept	afhalen	of	advies	vragen.	‘We	kunnen	
daardoor	slim	sturen’,	stelt	Van	Daal.	‘Mensen	die	alleen	een	
herhaalrecept	komen	afhalen,	gaan	naar	de	snelle	balie	en	
zijn	er	patiënten	die	advies	willen,	dan	stuurt	het	systeem	
die	naar	een	balie	waar	meer	tijd	kan	worden	besteed	aan	de	
patiënt.	Zo	kunnen	we	iedereen	zo	snel	mogelijk	en	op	maat	
helpen.’	Het	‘nummertjesapparaat’	registreert	en	genereert	
ook	allerlei	data	zoals	wachttijden	per	dag	en	per	uur	en	het	
aantal	bezoekers.	Hieraan	gekoppeld	zit	een	track&trace-sys-
teem,	dat	bijhoudt	waar	de	geneesmiddelen	die	via	een	recept	
zijn	besteld,	liggen.	‘Het	is	een	manier	waardoor	wij	slimmer	
kunnen	werken,	minder	fouten	maken	en	de	patiënten	beter	
en	sneller	kunnen	helpen’,	legt	Van	Daal	uit.	
In	de	nabije	toekomst	zullen	alle	vijf	de	SAB-apotheken	voor-
zien	worden	van	het	klantbelevingssysteem	en	track&trace.	

Eerste computer

In	1983	schafte	de	Duinrand	Apotheek	de	eerste	computer	
aan.	Het	was	de	eerste	stap	naar	digitalisering	van	
persoonlijke	en	medische	gegevens.	Het	uitwisselen	van	die	
gegevens	was	mogelijk	doordat	de	huisartsen	en	apotheken	
in	Noordwijk	van	oudsher	al	goed	met	elkaar	samenwerkten.	
‘De	apothekers	hebben	de	apparatuur	betaald	en	de	
huisartsen	zorgden	voor	het	onderhoud’,	herinnert	Scholten	
zich	nog.

Digitalisering

Met	de	komst	van	de	computer	gingen	de	ontwikkelingen	
de	afgelopen	jaren	erg	snel.	Aansluiting	op	het	
Pharmacom-systeem,	de	robot	in	Apotheek	Noordwijk	
Binnen,	digitale	naslagwerken,	elektronisch	archiveren	
en	controleren	van	recepten:	allemaal	voortgekomen	uit	
het	digitaliseringstijdperk.	Er	zijn	meer	voorbeelden	van	
vernieuwing	die	zowel	voor	de	patiënt	als	de	apotheek	
voordelen	met	zich	meebrengen.	Smart	filling	bijvoorbeeld:	
elk	medicijn	wordt	precies	afgepast	besteld	en	vervolgens	
uitgeleverd.	Dat	gebeurt	allemaal	automatisch.	Het	systeem	
wordt	gebruikt	bij	recepten	van	chronische	patiënten	die	van	
de	herhaalservice	gebruik	maken,	omdat	daar	van	tevoren	
op	kan	worden	geanticipeerd.	Sigrid	van	Daal,	apotheker	bij	
de	Duinrand	Apotheek:	‘Zo’n	tien	tot	twintig	procent	van	
onze	patiënten	gebruikt	chronische	medicatie.	Dat	lijkt	niet	
veel,	maar	ze	zijn	wel	goed	voor	een	hoog	percentage	van	
de	geneesmiddelen	die	wordt	uitgeleverd.	Omdat	het	dus	
om	grote	hoeveelheden	gaat,	kunnen	we	met	smart	filling	
een	grote	tijdsbesparing	realiseren	en	veel	recepten	pro-
actief	verwerken.	Voorheen	waren	we	altijd	veel	tijd	kwijt	
met	het	verwerken	van	grote	bestellingen.	Daar	waren	dan	
drie	assistenten	mee	bezig.	Nu	kan	één	medewerker	alles	
verwerken	en	kunnen	we	de	anderen	inzetten	op	andere	
taken.’	Smart	filling	wordt	in	de	Duinrand	Apotheek	geregeld	
voor	alle	SAB-apotheken.

‘Met smart filling wordt veel tijd bespaard. Tijd die nu aan andere 
zaken kan worden besteed’.
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Reviews

Vernieuwing	is	niet	alleen	gekoppeld	aan	computers	en	
automatische	systemen.	‘We	doen	veel	aan	het	optimaliseren	
van	processen	die	in	een	apotheek	plaatsvinden.	We	kijken	
daarbij	niet	alleen	naar	apparaten	en	medicatie,	maar	juist	
ook	naar	mensen’,	aldus	Van	Daal.	Bij	de	SAB-apotheken	
wordt	sinds	enige	tijd	in	samenwerking	met	huisartsen	
en	andere	zorgverleners	gewerkt	met	medicatiereviews.	
De	apotheker	gaat	daarbij	op	bezoek	bij	een	patiënt	die	
chronische	medicatie	gebruikt.	Tijdens	het	gesprek	wordt	
het	medicijngebruik	geëvalueerd.	‘We	checken	de	medicatie	
en	kijken	hoe	we	die	kunnen	optimaliseren’,	legt	Van	Daal	
uit.	Mocht	het	tot	aanpassing	van	medicijngebruik	leiden,	
dan	wordt	dit	onderling	afgestemd	met	de	huisarts.	‘Deze	
reviews	worden	door	de	patiënten	zeer	gewaardeerd.	Ook	de	
samenwerking	met	huisartsen	verloopt	goed	en	vindt	plaats	
op	basis	van	vertrouwen	en	het	besef	dat	we	er	gezamenlijk	
voor	kunnen	zorgen	dat	de	kwaliteit	van	leven	van	de	patiënt	
verbeterd	kan	worden.’	

‘Door met de patiënt in gesprek te gaan, hopen we als apotheker een 
bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van 
zijn leven’.

Medicatierol

Voor	patiënten	die	veel	verschillende	medicijnen	slikken	en	
ondersteuning	nodig	hebben	in	het	juiste	medicatiegebruik,	
is	er	de	medicatierol.	Deze	rol	bestaat	uit	een	serie	zakjes	
die	gevuld	is	met	de	medicijnen	die	nodig	zijn.	Op	elk	zakje	
staat	precies	op	welke	dag	en	welk	tijdstip	de	inhoud	moet	
worden	ingenomen.	Ook	dit	is	weer	gekoppeld	aan	een	ge-
automatiseerd	systeem.	De	apotheek	stuurt	de	gegevens	naar	
het	bedrijf	dat	de	medicatierollen	fabriceert.	De	medicijnrol	
gaat	vervolgens	via	de	apotheek	met	een	toedienlijst	naar	de	
patiënt	en	zijn	verzorgers.	‘Dit	is	een	hele	veilige	manier	van	
medicatievoorziening.	Men	zit	niet	meer	met	allerlei	potjes	te	
stoeien	en	je	kunt	nu	op	elk	moment	controleren	of	de	juiste	
medicatie	is	ingenomen’,	vertelt	Van	Daal.	De	voorloper	van	
de	medicatierol	was	de	tray,	dit	was	een	plastic	bak	met	aller-
lei	vakjes	die	aan	de	hand	van	een	schema	en	lijstje	met	tijden	
werd	gevuld	in	de	apotheek.	De	tray	werd	tot	2006	gebruikt.	
Van	Daal:	‘Toen	waren	er	elke	dag	twee	medewerkers	bezig	
met	het	vullen	van	de	trays.	We	hadden	toen	ongeveer	vijftig	
patiënten	in	Noordwijk	die	zo’n	tray	gebruikten.	Nu	leveren	
we	200	medicatierollen	per	apotheek	per	week,	dus	zo’n	200	
in	Noordwijk	en	we	bezorgen	er	ook	nog	eens	200.	De	
medicatierol	voorziet	dus	echt	in	een	behoefte.’	
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Toekomst

Van	Daal	voorziet	dat	ontwikkelingen	voor	de	patiënt	steeds	
klantvriendelijker	worden.	‘Er	zal	een	moment	komen	dat	
patiënten	hun	eigen	dossiers	kunnen	beheren.	Ook	verwacht	
ik	dat	we	straks	medicatiegegevens	kunnen	delen	via	tablet	
of	computer.	Daar	loopt	nu	een	pilot	voor.	Ook	het	werken	
met	apps	via	smartphone	of	tablet	zal	zich	in	de	toekomst	
meer	en	meer	gaan	voordoen.	De	patiënt	zal	ook	steeds	
meer	informatie	van	zijn	apotheek	krijgen.	Bijvoorbeeld	
een	mailtje	of	sms’je	dat	de	geneesmiddelen	klaarstaan.	
De	informatievoorziening	vooraf	zal	steeds	belangrijker	
worden.	Dat	kunnen	we	realiseren	door	optimaal	gebruik	te	
maken	van	alle	digitale	systemen	die	we	tot	onze	beschikking	
hebben.’	

Sigrid van Daal (1980)

Studeerde farmacie in Groningen. In 2004 
startte ze als apotheker bij de Duinrand 
Apotheek. Sinds 2009 is ze beherend apotheker 
van deze locatie.

Prijzen

De	manier	waarop	de	apotheken	in	Noordwijk	met	mens	en	
medicatie	omgaan,	wordt	niet	alleen	door	patiënten	gewaar-
deerd,	het	levert	ook	nog	eens	prijzen	op.	In	2004	werd	een	
prijs	in	de	wacht	gesleept	met	de	manier	waarop	aan	medi-
catiebewaking	gedaan	werd	bij	nierfunctiestoornissen.	‘Wij	
vroegen	bij	huisartsen	specifieke	laboratoriumgegevens	op.	
Met	de	nierwaarden	konden	wij	als	apotheker	veel	beter	an-
ticiperen	op	de	medicatievoorziening	voor	de	patiënt’,	vertelt	
Van	Daal.	‘We	kregen	met	deze	aanpak	landelijke	aandacht.	
Tegenwoordig	kan	iedere	apotheek	lab-uitslagen	bij	huisart-
sen	opvragen,	maar	toen	was	dat	nog	niet	gebruikelijk.’	Ook	
ontvingen	de	Noordwijkse	apotheken	een	paar	jaar	geleden	
een	prijs	van	het	kwaliteitsonderzoeksbureau	Upper	voor	hun	
aanpak	bij	patiënten	met	hartfalen.

In 2004 wonnen de Noordwijkse Apotheken de innovatieprijs van de KNMP.
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samen met de Noordwijkse apothekers 
naar een computer-systeem voor beide 
disciplines te kijken om informatiebestanden 
te kunnen delen, geheel in lijn met de goede 
samenwerking.

‘Knarsetandend kwamen we toch weer uit 
bij PharmaPartners. Zij hadden inmiddels 
de voor ons belangrijke medische module 
verder ontwikkeld. Toen in 1991 de NHG het 
PharmaPartners pakket goedkeurde, zijn we 
het contract aangegaan.’ 

Adriaan Timmers (1950)

Sinds 1976 huisarts in Noordwijk.

De gezamenlijke computer kwam in de kelder 
van Wantveld te staan, met Pharmacom voor 
de apothekers en Medicom voor de huisartsen. 
De andere Noordwijkse huisartsen zijn korte 
tijd later ook overgegaan op Medicom. ‘Door 
de uitwisseling van informatie ben je als 
huisarts en apotheker altijd up-to-date en 
beschik je over alle relevante gegevens van 
de patiënt, waaronder lab-uitslagen’, aldus 
Timmers.

De automatisering van apotheken en 
huisartsenpraktijken in Noordwijk ging 
niet helemaal zonder slag of stoot. Adriaan 
Timmers, sinds 1976 huisarts in Noordwijk bij 
huisartsenpraktijk Wantveld, weet het nog 
goed. Het is 1982. ‘We zaten met apothekers 
en huisartsen bijeen, bij apotheker Pieter 
Scholten thuis. De toenmalige directeur van 
Datapartners - later PharmaPartners - kwam 
een presentatie geven over automatisering van 
de eerstelijnszorg. Het ging om een systeem 
voor apothekers, Pharmacom en een systeem 

voor huisartsen, Medicom. Het was een 
dermate arrogant verhaal, dat wij daar onze 
bedenkingen bij hadden.’ 

De huisartsen van het Wantveld besloten hun 
eigen weg te gaan en in samenwerking met 
het Leids Huisartsen Instituut werd vanaf 1985 
een Huisarts Informatie Systeem ontwikkeld 
volgens de specificaties van het NHG. Helaas 
ging het softwarehuis van dit systeem in 1990 
failliet en moesten de huisartsen uitkijken 
naar een nieuw systeem. Toen werd besloten 

Komst van de computer
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DE IMPACT VAN 
DIGITALISERING

5

Met de komst van de computer ging er 
ook voor apothekers een nieuwe wereld 
open. Gegevens over geneesmiddelen 
en patiënten werden beter ontsloten en 
het was de impuls voor een verregaande 
mate van professionalisering in de 
farmaceutische zorg.
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Het lijkt tegenwoordig zo simpel. Je gaat naar de apotheek,
krijgt je medicijnen mee, voorzien van een etiket met 
je gegevens en eventueel extra informatie over het 
geneesmiddel. 
Dat ging in de jaren 
vijftig, zestig wel 
even anders. 

‘De	focus	lag	toentertijd	vooral	op	productie.	De	huisarts	
schreef	een	recept	uit	en	de	patiënt	bracht	het	naar	de	
apotheek	die	het	geneesmiddel	bereidde.	Op	dat	recept	stond	
niet	eens	de	naam	van	de	patiënt,	alleen	een	nummer.	De	
apotheker	kende	in	die	tijd	niet	veel	patiënten	bij	naam,	
hooguit	degenen	die	er	vaak	kwamen’,	vertelt	oud-apotheker	
Ruud	Dessing.	‘Gaandeweg	werd	men	wel	bewuster	van	het	
feit	dat	het	belangrijk	was	meer	over	de	patiënt	te	weten.’	
De	Noordwijkse	apotheken	zijn	al	jaren	betrokken	bij	de	
medicatievoorziening	van	bewoners	van	het	Van	den	Bergh	
Instituut	(’s	Heeren	Loo)	in	Noordwijk.	Dessing:	‘Daar	
begonnen	we	begin	jaren	tachtig	de	patiënten	te	screenen	
en	er	kwam	een	kaartsysteem	met	patiëntgegevens.’	In	1983	
kwam	de	eerste	computer	in	de	apotheek	in	Noordwijk:	
het	gevaarte	kreeg	een	plaatsje	in	de	kelder,	herinnert	
Dessing	zich	nog.	‘Voor	het	eerst	konden	we	gegevens	van	Apothekersassistente Ep Stafleu in het kantoor van de Duinrand Apotheek, begin jaren ‘50.
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‘De herhaaltelefoon 
werd in Noordwijk 
ontwikkeld. Het 
werd zo’n succes 
dat vele praktijken 
in Nederland het 
concept overnamen’.

veel	tijd	en	het	was	natuurlijk	irritant’,	vertelt	Dessing.	In	
onderling	overleg	met	huisartsen	en	apothekers	kwamen	
ze	op	het	idee	dat	het	goed	zou	zijn	dat	de	apotheker	elke	
dag	een	paar	uurtjes	bij	de	huisarts	zou	gaan	zitten,	om	alle	
herhaalrecepten	te	noteren.	Door	de	digitalisering	kon	een	
connectie	worden	gelegd	tussen	de	patiëntenbestanden	van	
de	apotheker	en	de	huisarts.	‘Deze	constructie	betekende	
alleen	maar	voordelen:	er	werden	minder	fouten	gemaakt,	
de	huisarts	werd	werk	uit	handen	genomen,	de	apotheker	
kreeg	een	veel	beter	klinisch	beeld	van	de	patiënt	en	de	
focus	kwam	op	de	patiënt	te	liggen,	waardoor	de	kwaliteit	
van	voorschrijven	verbeterde.	Het	is	een	prachtig	voorbeeld	
van	goede	samenwerking	tussen	huisartsen	en	apothekers	
in	Noordwijk’,	vertelt	Dessing,	die	zelf	jarenlang	de	
herhaaltelefoon	bemande.	‘Maar	dit	was	alleen	maar	
mogelijk	doordat	de	digitalisering	het	toeliet	en	huisartsen	en	
apothekers	bereid	waren	gegevens	met	elkaar	te	delen.’	

De	herhaaltelefoon	werd	zo’n	succes	dat	vele	praktijken	in	
Nederland	het	concept	overnamen.	Ook	de	uitwisseling	van	
gegevens	is	later	verder	uitgewerkt	en	heeft	geresulteerd	in	
een	regionaal	Elektronisch	Patiënten	Dossier,	waar	huisartsen	
en	apotheken	in	de	Bollenstreek	mee	werken.	

Apotheker Wouter Dessing aan het werk bij de herhaaltelefoon.

patiënten	op	naam	bijhouden	en	bijvoorbeeld	veiligheid	van	
geneesmiddelen	controleren.	Er	ging	echt	een	nieuwe	wereld	
voor	ons	open.	Net	als	Antoni	van	Leeuwenhoek,	toen	hij	voor	
het	eerst	door	zijn	microscoop	keek.	Het	was	voor	ons	een	
grote	stap	in	verdere	professionalisering	van	ons	vak.’

Encyclopedie

De	komst	van	de	computer	was	de	opmaat	naar	verdere	
ontwikkeling	in	onder	meer	de	informatievoorziening.	In	
1987	verscheen	de	eerste	Geneesmiddelenalmanak	en	een	
jaar	later	de	eerste	Elseviers	Geneesmiddelenencyclopedie.	
Ruud	Dessing	werkte	aan	beide	uitgaven	mee,	als	(co)
auteur.	‘Dit	kun	je	beschouwen	als	de	start	van	de	
patiëntenvoorlichting’,	stelt	Dessing.	‘Het	was	de	tijd	dat	de	
eerste	concepten	van	farmaceutische	zorg	werden	ontwikkeld,	
waar	informatievoorziening,	bewaking	en	pro-actief	handelen	
een	rol	gingen	spelen.	Met	als	doel	het	resultaat	van	de	
behandeling	of	therapie	zo	optimaal	mogelijk	te	laten	
verlopen.	Dat	was	toen	helemaal	nieuw,	maar	het	is	nog	
steeds	actueel.’

Focus van product naar mens

Ook	kon	de	kloof	tussen	de	onderzoeksresultaten	van	
medicatie	en	het	gebruik	in	de	praktijk	worden	overbrugd.	
Dessing:	‘Doordat	we	dit	soort	afwijkingen	konden	
registreren	in	een	computer,	kregen	we	een	veel	beter	
overzicht	van	bijvoorbeeld	bijwerkingen	en	een	beter	
beeld	van	de	werkelijke	effecten	van	medicatie.	Daardoor	
konden	we	patiënten	beter	begeleiden	en	doelgroepen	
effectiever	definiëren.’	In	de	tachtiger	jaren	verschuift	de	
focus	van	apothekers	meer	en	meer	van	productgericht	
naar	mensgericht.	De	herhaaltelefoon	is	daar	een	mooi	
voorbeeld	van,	een	initiatief	dat	zijn	oorsprong	in	Noordwijk	
kent.	Ruud	Dessing	was	daar	intensief	bij	betrokken.	Slecht	
leesbare	handschriften	van	huisartsen	en	tijdsdruk	bij	de	
doktersassistenten	zorgden	er	in	die	tijd	(rond	1990)	nog	
wel	eens	voor	dat	er	vergissingen	met	herhaalrecepten	
werden	gemaakt.	‘Al	die	foutjes	weer	goedmaken,	kostte	
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Kees-Jan Smak (1969) 

Studeerde farmacie in Utrecht. Na zijn 
afstuderen in 1995 werkte hij in Assendelft 
en Amstelveen. In 1998 opende hij zijn eigen 
apotheek in Noordwijkerhout. In 2002 werd 
met Apotheek Voorhout de samenwerking 
aangegaan. Apotheek De Schelft en Apotheek 
Voorhout maken sinds 2010 deel uit van de 
Samenwerkende Apotheken Bollenstreek (SAB), 
waar Smak vennoot van is. 

Apotheek De Schelft, Noordwijkerhout. 

SAB

Samenwerken	zit	de	Noordwijkse	eerstelijnszorg	in	het	bloed,	
zo	leert	de	geschiedenis.	Ook	de	apothekers	onderling	werken	
al	lang	samen:	Ruud	Dessing	en	Pieter	Scholten	begonnen	
eind	jaren	zeventig	al	een	maatschap.	Die	bestond	toen	uit	de	
-	nu	jubilerende	-	Duinrand	Apotheek	en	Apotheek	Noordwijk	
aan	Zee.	De	vennootschap	in	haar	huidige	vorm	is	hieruit	
in	2010	voortgekomen:	de	Samenwerkende	Apotheken	
Bollenstreek	(SAB).	
De	reden	van	ontstaan	van	de	SAB	is	eenvoudig:	‘Als	
eenpitter	is	het	lastig	om	alle	balletjes	hoog	te	houden.	Als	je	
optimale	kwaliteit	en	farmacie	in	de	volle	breedte	wilt	blijven	
leveren,	dan	lukt	je	dat	niet	als	apotheker	alleen.	Door	samen	
te	werken,	sta	je	veel	sterker’,	legt	apotheker	en	SAB-mede-
eigenaar	Kees-Jan	Smak	uit.	

In	de	SAB	zijn	vijf	apotheken	vertegenwoordigd:	Duinrand	
Apotheek	Noordwijk,	Apotheek	Noordwijk	aan	Zee,	Apotheek	
Noordwijk	Binnen,	Apotheek	De	Schelft	in	Noordwijkerhout	
en	Apotheek	Voorhout.	‘We	werkten	al	langer	samen,	maar	
door	ontwikkelingen	in	de	markt,	meer	regelgeving	en	eisen	
vanuit	de	zorgverzekeraars	hebben	we	die	samenwerking	
geformaliseerd.’	
Met	een	strategisch	bedrijfsplan	hebben	we	hierin	richting,	
prioriteiten	en	structuur	aangebracht.’

‘Eén ding staat voorop: innovatief zijn en de
farmacie, dicht bij de mensen, in de volle breedte 
van het vak blijven aanbieden’.
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Kracht van schaalvergroting

De	kracht	van	het	samenwerkingsverband	bleek	uit	het	feit	
dat	SAB	in	2011	in	staat	was	de	medicatievoorziening	voor	
zevenhonderd	bewoners	van	het	gezinsvervangend	tehuis	
’s	Heeren	Loo	(Van	den	Berghstichting)	in	Noordwijk,	
binnen	drie	maanden	over	te	nemen.	‘Daarmee	konden	we	
de	langdurige	relatie	die	de	Noordwijkse	apotheken	al	sinds	
de	tijd	van	Pieter	Scholten	met	de	Van	den	Berghstichting	
hadden,	voortzetten	in	een	zeer	concurrerende	markt’,	aldus	
Smak.	

Door	samen	te	werken,	kan	de	SAB	sneller	inspelen	op	
veranderende	omstandigheden.	Apotheken	van	SAB	
bieden	continuïteit,	zekerheid	en	kwaliteit	aan	patiënten,	
medewerkers	en	de	eigen	organisatie.	Smak:	‘SAB	is	een	
dynamisch	bedrijf,	klaar	voor	alle	ontwikkelingen	die	op	ons	
afkomen.	Eén	ding	staat	altijd	bij	ons	voorop:	innovatief	zijn	
en	de	farmacie,	dicht	bij	de	mensen,	in	de	volle	breedte	van	
het	vak	blijven	aanbieden.’

Apo-admin

Apothekers en administratie: het zal nooit hun 
hobby worden. Automatisering en digitalise-
ring hebben het wellicht eenvoudiger ge-
maakt, leuker werd het nooit. Oud-apotheker 
Pieter Scholten herinnert zich nog het pre-
computertijdperk. De administratie was in het 
begin eenvoudig: ‘We schreven alles op in een 
schriftje. Het aantal recepten, de kasinkom-
sten en andere bijzonderheden zoals gesigna-
leerde bijwerkingen.’ Later werd alles enigszins 
geautomatiseerd, maar dat was niet altijd een 
verbetering: ‘Eén van de eisen van de zorg-
verzekeraars was, dat we gingen werken met 
telstroken. Dat waren gigantische vellen papier 
waar onder meer op stond welke medicijnen 
we geleverd hadden en hoeveel omzet we had-
den gedraaid. Met daarbij alle onderliggende 

recepten. Een enorme klus, elke keer. We had-
den daar dan ook een aparte juffrouw voor in 
dienst’, weet Scholten te vertellen. 

Ook tegenwoordig hebben zorgverzekeraars 
veel voor het zeggen bij apothekers, net als de 
overheid. ‘Als apotheker moet je flexibel zijn’, 
stelt Hans van Huijgevoort. ‘De eisen die aan 
ons gesteld worden, worden steeds strenger. 
Declaraties, preferentiebeleid, retourinforma-
tie, machtigingen, controles: we moeten hier 
voortdurend mee schakelen. Door regelzucht 
van de overheid en eisen van de zorgverzeke-
raars is de administratieve rompslomp bij apo-
thekers enorm toegenomen. Deden we onze 
administratie vroeger nog in een middag in de 
week, tegenwoordig is het een dagtaak.’ 

Lokale functie

Tegenwoordig	is	ongeveer	de	helft	van	de	apotheken	
opgenomen	door	landelijke	ketens.	Smak:	‘Wij	als	SAB-
apothekers	vinden	het	juist	belangrijk	dat	de	apotheek	een	
lokale	functie	blijft	behouden.

Door	samen	te	werken,	zijn	we	bestand	tegen	concurrerende	
ketenapotheken.	We	staan	dichter	bij	de	mensen	en	
zijn	een	betere	gesprekspartner	voor	de	huisarts	en	de	
zorgverzekeraars.	Apotheken	van	SAB	kunnen	zo	kwalitatief	
hoogwaardige	farmacie	in	de	volle	breedte	blijven	leveren:	van	
wieg	tot	graf,	van	bereiding	tot	herhaalrecepten	en	levering	
aan	instellingen.’

Om	de	zelfstandige	apotheek	dicht	bij	de	mensen	te	
behouden,	is	in	deze	tijd	samenwerking	een	voorwaarde.	‘De	
regeldruk	vanuit	de	overheid,	inspectie	en	zorgverzekeraars	
neemt	toe,	de	complexiteit	van	de	backoffice	wordt	groter.	
Maar	juist	door	samen	te	werken,	kun	je	differentiëren.	We	
hebben	allemaal	onze	taken	binnen	de	SAB,	dat	maakt	dat	
we	zaken	tactisch	kunnen	aanpakken.’	Zo	doet	Apotheek	
Noordwijk	aan	Zee	alle	bereidingen,	is	de	backoffice	van	de	
administratie	ondergebracht	in	De	Schelft,	staat	de	robot	
in	Apotheek	Noordwijk	Binnen	en	is	de	herhaalservice	
gecentraliseerd	in	de	Duinrand	Apotheek.	
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anders. Die verschillen zijn er nu niet meer en 
ook de communicatie naar de patiënten toe 
is veranderd: ‘Vroeger vertelde je niks en ook 
de apotheker was bijna altijd onzichtbaar voor 
de patiënten. Nu is de informatie veel transpa-
ranter, we geven als assistenten ook instructie 
en de apotheker zelf staat regelmatig bij de 
balie. Er is veel meer aandacht voor de patiënt. 
Die is een stuk mondiger geworden, een stuk 
veeleisender ook. Daar moet je als apothekers-
assistent wel mee kunnen omgaan.’

Zoutzuur
Tegenwoordig is precies bepaald wat via hand-
verkoop verkocht mag worden en wat niet. In 
Marja Boots beginjaren gingen barbituraten, 
codeïne en zoutzuur gewoon over de toon-
bank. Soms moest er voor ontvangst getekend 
worden, maar dat was het dan ook. 

Marja’s huidige handschrift is nog een over-
blijfsel uit haar apotheektijd. Vroeger werden 
de etiketten op de medicijnen met de hand 
beschreven. Om alle informatie op het etiket 
te krijgen, werd er heel klein geschreven. ‘Dat 
mini-handschrift heb ik nog steeds’, lacht ze.
Ook de kleding is de loop der jaren veranderd: 
‘Omdat we zelf nog medicijnen samenstelden 
en maakten, droegen we witte jassen. Dat was 
hygiënisch en een goede bescherming van je 
eigen kleding. Later, toen er nauwelijks nog 
eigen medicijnen gemaakt werden, kregen we 
bedrijfskleding’, vertelt Boot. Wat onveranderd 
is gebleven, zijn de goede contacten onderling. 
‘We hebben heel plezierig met elkaar gewerkt, 
de onderlinge sfeer was altijd erg goed. Ik ben 
blij dat ik nog steeds contact heb met mijn oud-
collega’s.’

Marja Boot (1948)

Heeft 41 jaar bij de Noord-
wijkse apotheken gewerkt als 
apothekersassistente. Marja 
staat links op de foto. 

Eenenveertig jaar assistente

Bij de apotheken in Noordwijk hebben in 
de loop der jaren heel wat apothekers en 
personeelsleden gewerkt. Opvallend is het 
aantal dat er al heel lang werkt of gewerkt 
heeft. Marja Boot (1948) is maar liefst 41 
jaar assistente geweest, van 1968 tot 2009, 
toen ging ze met pensioen. Ze heeft bij alle 
Noordwijkse apotheken gewerkt. Als kind 
was ze al regelmatig in de Duinrand Apotheek 
te vinden: haar moeder werkte bij juffrouw 
Blink als boekhouder. Ep Stafleu - die toen 
als assistente bij de Duinrand werkte - paste 
regelmatig op de kleine Marja. En ook stond 
de kinderwagen regelmatig onder de grote 
kastanjeboom in de tuin bij de Duinrand.

Steunkousen
Marja Boot heeft in al die jaren ook gezien 
wat er allemaal veranderd is in de apotheek. 
Zo gingen één of twee assistenten ’s ochtends 
vroeg op pad om steunkousen bij een patiënt 
aan te meten. Ook de manier waarop men 
toen met patiënten omging, was wel wat 
anders dan tegenwoordig. ‘De patiënt werd 
dom gehouden, ook huisartsen en specialisten 
informeerden hun patiënten niet altijd over de 
aandoeningen waaraan ze leden. Soms stonden 
er mensen bij mij aan de balie die niet wisten 
dat ze een ernstige ziekte hadden. En het was 
in die tijd verplicht om bijsluiters uit de verpak-
king te halen’, vertelt Marja Boot. Ook waren 
er verschillen tussen patiënten die ziekenfonds 
verzekerd waren en de particulier verzekerden. 
De medicijnen voor de particulier verzekerden 
waren luxer verpakt en ook de etiketten waren 

’Er is nu veel meer aandacht voor de patiënt.’

Particulier verzekerden kregen een gouden eti-
ket, ziekenfondsverzekerden een zwart etiket.
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SAMEN STERK

6

Samenwerking loopt als een rode draad 
door de geschiedenis van de Noordwijkse 
apotheken heen. Door samen te werken 
met collega’s uit verschillende disciplines 
is een sterke en professionele eerstelijns 
zorgverlening in Noordwijk - en de 
Bollenstreek - gerealiseerd.
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In	de	zeventiger	jaren	sloegen	een	tiental	apothekers,	de	
‘warme	bakkers’	de	handen	ineen	om	samen	generieke	
medicijnen	te	produceren.	‘Dit	was	het	zaadje	voor	een	
verregaande	vorm	van	samenwerking	tussen	apothekers	
onderling’,	vertelt	Karin	Beuning,	apotheker	in	Noordwijk.	
In	het	volgende	decennium	trokken	Noordwijkse	apothekers	
en	huisartsen	samen	op	in	hun	zoektocht	naar	een	
gemeenschappelijk	gedigitaliseerd	systeem.	In	de	tachtiger	
jaren	is	ook	de	herhaaltelefoon	bedacht	en	ontwikkeld.	In	
Noordwijk,	juist	omdat	apothekers	en	huisartsen	met	elkaar	
wílden	samenwerken.	

In de loop der jaren zijn er de nodige initiatieven ontplooid om de 
samenwerking tussen apothekers onderling en met huisartsen te 
bewerkstelligen 
en/of te verstevigen. 
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Karin Beuning (1969) 

Studeerde farmacie in Utrecht en begon in 1995 
in Apotheek Noordwijk Aan Zee. Sinds 1 januari 
1997 mede-eigenaar van de Samenwerkende 
Apotheken Bollenstreek. 

Dienstapotheek

Ruim	twintig	apotheken	uit	de	Bollenstreek	-	waaronder	
Noordwijk	-	vallen	sinds	2001	onder	de	dienstapotheek	
Bollenstreek.	Deze	zit	onder	één	dak	met	de	Huisartsenpost	
in	Voorhout.	‘Ook	dat	is	een	goed	samenwerkingsvoorbeeld’,	
stelt	Beuning.	In	de	jaren	’70	en	‘80	draaiden	de	apotheken	
in	Noordwijk	en	Katwijk	de	diensten	samen.	Voor	die	tijd	
verzorgden	de	apotheken	altijd	helemaal	zelf	hun	avond-,	
nacht-	en	weekenddiensten.	Daarna,	in	de	jaren	‘90,	
verdeelden	de	apothekers	in	Noordwijk	onderling	de	diensten	
voor	de	Noordwijkse	inwoners.	Net	als	de	Noordwijkse	
huisartsen	overigens.	Karin	Beuning	weet	het	nog	als	de	dag	
van	gisteren:	‘Je	moest	altijd	beschikbaar	zijn.	Dus	ook	in	het	
weekend	en	’s	nachts.	Dan	liep	je	wel	eens	je	in	je	ochtendjas	
door	de	apotheek.	En	’s	ochtends	er	ook	weer	bij	zijn,	dat	was	
niet	altijd	gemakkelijk.	Wat	dat	betreft	is	er	veel	verbeterd.’	

Onderling vertrouwen

Ook	het	industrie-overleg	werd	veranderd.	Voorheen	kwamen	
de	geneesmiddelfabrikanten	-	‘de	industrie’-	in	de	vorm	van	
een	artsenbezoeker	bij	elke	apotheek	en	huisarts	afzonderlijk	
langs,	in	de	tachtiger	jaren	werd	dat	in	Noordwijk	anders	
geregeld.	Door	middel	van	een	groepspresentatie	werden	
apothekers	uit	Noordwijk	en	omgeving	op	de	hoogte	gesteld	
van	de	nieuwe	medicijnen	en	ontwikkelingen.	‘In	een	groep	
kun	je	een	gezondere,	objectievere	mening	vormen	over	een	
bepaald	middel’,	stelt	Beuning.	‘Bovendien	kon	men	zich	
dan	ook	niet	laten	beïnvloeden	door	korte	rokjes	of	andere	
bonussen.’	

Dit	industrie-overleg	bestaat	nog	steeds.	‘Eén	keer	per	maand	
overleggen	apothekers	met	elkaar.	Een	heel	efficiënt	en	
effectief	overleg.	Altijd	in	de	sfeer	van	onderling	vertrouwen’,	
aldus	Beuning.	

Kwaliteit

De	Noordwijkse	‘warme	bakkers’	verlegden	hun	focus	
langzamerhand	van	productgericht	naar	zorggericht.	Men	
ging	nadenken	over	hoe	de	kwaliteit	van	de	producten	
en	diensten	verhoogd	kon	worden.	Afspraken	werden	
geformaliseerd	en	kwaliteitskringen	werden	opgericht.	Niet	
alleen	in	Noordwijk	kwam	het	onderwerp	kwaliteit	aan	bod.	
In	de	jaren	negentig	werd	in	geheel	Nederland	nagedacht	
over	hoe	medische	bewaking	en	begeleiding	in	de	zorg	(beter)	
georganiseerd	kon	worden.	Over	de	kwaliteit	van	de	zorg	en	
de	borging	daarvan	werden	landelijke	afspraken	gemaakt.	
In	1994	leidde	dit	tot	de	Kwaliteitswet	Zorginstellingen	en	
werd	de	Stichting	Harmonisatie	Kwaliteitsbeoordeling	in	de	
Zorgsector	(HKZ)	opgericht.	Deze	wet	verplicht	instellingen	
om	zorg	van	goede	kwaliteit	te	leveren.	In	oktober	2003	
ontvingen	de	apotheken	in	Noordwijk	als	een	van	de	eerste	
in	Nederland	het	certificaat	-	een	soort	kwaliteitskeurmerk	-	
van	deze	stichting.	De	apothekers	in	Noordwijk	konden	daar	
met	de	reeds	opgerichte	kwaliteitskringen	moeiteloos	op	
aansluiten.	
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Zinnig en zuinig

Het	credo	van	de	eerstelijns	zorginstellingen	die	binnen	
Rijncoepel	vertegenwoordigd	zijn,	is:	zinnig	en	zuinig	voor-
schrijven.	‘Hierdoor	snijdt	het	mes	aan	drie	kanten.’	Karin	
Beuning	legt	uit:	‘De	patiënt	krijgt	goede	zorg	dicht	bij	huis.	
De	zorgverzekeraar	is	blij	want	dezelfde	kwaliteit	zorg	kost	
minder	geld.	En	het	werk	van	de	betrokken	professionals	
wordt	alleen	maar	boeiender.	Samenwerken	is	niet	alleen	
leuk	en	sociaal,	maar	je	kunt	ook	differentiëren	en	elkaars	
sterke	punten	benutten.’

Apotheker Ruud Dessing begin jaren ‘80 aan het werk bij de tablettenteller. 
Later werd dit apparaat verboden ivm kans op contaminatie (kans dat resten van 
middel a bij de tabletten van middel b terechtkwamen).

Opkomst van ketens

Vroeger	was	het	‘Eén	vent,	één	tent.’	De	apotheek	was	een	
zelfstandige	onderneming.	De	komst	van	ketens	heeft	wel	het	
een	en	ander	doen	veranderen.	Beuning:	‘Ketenapotheken	
hebben	andere	belangen	en	ze	worden	aangestuurd	door	
een	hoofdkantoor.	Dat	brengt	een	heel	andere	dynamiek	
met	zich	mee	en	zet	de	regionale	monodisciplinaire	
samenwerking	onder	druk.’	Bijna	de	helft	van	de	apotheken	
valt	onder	een	keten,	de	apothekers	zijn	als	het	ware	in	
loondienst.	‘Daardoor	is	het	voor	hen	soms	lastiger	om	
bijvoorbeeld	bestuurlijke	taken	te	doen.	Net	als	in	de	rest	
van	de	maatschappij	komt	het	dan	neer	op	de	schouders	van	
een	kleine	groep	mensen,	vaak	zelfstandig	apothekers.	En	
die	ontwikkeling	maakt	dat	de	Samenwerkende	Apotheken	
Bollenstreek	steeds	meer	verbindingen	leggen	met	andere	
disciplines	die	dezelfde	lokale	belangen	hebben,	zoals	
huisartsen,	fysiotherapeuten,	diëtisten	en	psychologen’,	
vertelt	Beuning.	Deze	multidisciplinaire	aanpak	heeft	onder	
meer	geleid	tot	de	eerstelijns	samenwerkingsorganisatie	
Rijncoepel.	
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‘Ik kom nu wel een paar keer per week bij de 
apotheek, om recepten te tekenen. Dan spreek 
je ook altijd even met de apotheker. De samen-
werking was en is nog steeds erg prettig.’ 
Van der Lugt houdt van zijn werk. Hij mag met 
pensioen, maar gaat nog niet: ‘Ik ga nog drie 
jaar door. Op eigen verzoek én op die van mijn 
assistenten.’ 

Henri van der Lugt (1950)

Huisarts in Noordwijk sinds 1977.
Foto uit 1997.

Een openbaring

Toen Henri van der Lugt (1950) in 1977 als 
huisarts in Noordwijk begon, viel hem meteen 
een ding op: de manier waarop huisartsen en 
apothekers met elkaar omgingen. ‘Ik kwam 
voor overleg bij apotheker Scholten thuis, bij 
de Duinrand apotheek. Daar kwamen de acht 
huisartsen en twee apothekers van Noord-
wijk bijeen, rond de keukentafel. Dat was een 
openbaring voor mij. Niet dat ik toen al zoveel 
ervaring had, maar apothekers en huisartsen 
dat waren in mijn beleving toen twee aparte 
werelden. En hier zaten ze samen.’
De heren spraken met elkaar over onder meer 
voorschrijfgedrag, nieuwe geneesmiddelen, 
antibioticabeleid en bijwerkingen. ‘Het was 
een inhoudelijk overleg, waar we over en weer 
feedback aan elkaar gaven. Het was het begin 

van het FTO. Maar het allerbelangrijkste was: 
het overleg vond altijd plaats rond borreltijd. 
Na de inhoudelijke zaken werden er over hele 
andere dingen gesproken’, lacht Van der Lugt. 
Beuning vult aan: ‘Tegenwoordig is het een 
gewone vergadering, we spreken over dezelfde 
thema’s, maar dan met een kop koffie erbij.’ 
Van der Lugt roemt de herhaaltelefoon, een 
prachtig Noordwijks initiatief en voortgekomen 
uit de goede samenwerking tussen huisartsen 
en apothekers: ‘Het scheelt ons erg veel tijd en 
ook voor de apothekers is het een stuk fijner 
werken zo. We hebben er allebei logistieke 
voordelen bij en de patiënt is er natuurlijk ook 
bij gebaat.’ Was het contact met de apothekers 
altijd al goed, de samenwerking is in de loop 
der jaren alleen maar intensiever geworden: 

Het kantoor in het oude pand van de Duinrand Apotheek. Hier kwamen apothekers en huisartsen 
regelmatig bijeen. 
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Focus op de regio
Zorg en Zekerheid geeft net als alle 
andere zorgverzekeraars invulling aan de 
Zorgverzekeringswet uit 2006. Hieruit vloeit 
onder andere voort dat zorgverzekeraars met alle 
afzonderlijke apotheken - zelfstandig of in ketens - 
afspraken op maat maakt. Dit zou de marktwerking 
ten goede komen. ‘Wij richten ons echter niet op 
heel Nederland, onze focus blijft gericht op de 
oorspronkelijke regio, dus ook in de Bollenstreek. 
En uiteraard werken wij in dit verband, al sinds de 
eerste apotheek in Noordwijk werd geopend, ook 
samen met het huidige Samenwerkingsverband 
Apotheken Bollenstreek’, vertelt Kroes. De regionale 
binding van Zorg en Zekerheid is ook zichtbaar 
in de verzekeringwinkels die zijn geopend, onder 
meer in Lisse. Daarnaast is de zorgverzekeraar 
sponsor dan wel organisator van diverse sport- en 
gezondheidsinitiatieven in de regio.

Service
De klant staat bij Zorg en Zekerheid centraal, en dat 
zal ook zo blijven, stelt Jan Kroes: ‘Als zelfstandig en 
betrekkelijk kleine zorgverzekeraar die zich focust 
op de regio kunnen we laagdrempelig blijven voor 
de klant. We scoren hoog op klantgerichtheid, 
en dat willen we graag zo houden. We willen 
klanten in de toekomst nog meer betrekken bij 
wat we doen, actief met ze communiceren en 
ingaan op signalen die ze afgeven. Service staat 
bij ons centraal en dat willen we verder gaan 
uitbouwen, inspelend op nieuwe ontwikkelingen 
en communicatiemogelijkheden. Ook willen wij 
graag de samenhang in de zorg versterken, door 
inkoop van zorg bij apothekers, ziekenhuizen en 
huisartsenzorg beter op elkaar af te stemmen. Zodat 
onze klanten en hun patiënten altijd verzekerd zijn 
van goede zorg.’

’Verzekeren	is	een	vorm	van	solidariteit.’

Hulp der Menschheid
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, gevestigd 
in Leiden, is voortgekomen uit meerdere 
ziekenfondsen in de regio, waaronder Het 
Ziekenfonds Tot Hulp der Menschheid. In 1894 
richtte dit ziekenfonds een eigen apotheek op. 
Patiënten dienden zich dan ook bij deze apotheek 
te melden, iets wat andere ziekenfondsen ook 
aan hun leden oplegden. In de voorwaarden van 
zieken- en begrafenisfonds Vooruit staat begin 
twintigste eeuw te lezen: ‘De leden zijn verplicht 
zich en hun gezin te doen inschrijven bij een der met 
het fonds gecontracteerde artsen en apothekers. 
Slechts tweemaal per jaar kan van arts of apotheker 
worden veranderd. Voor meerdere veranderingen 
moet fl 0,50 worden betaald’. Ook de apotheker 
had zijn verplichtingen, zo staat te lezen in het boek 
‘Zoekend naar zekerheid in het Groene Hart’: de 
apotheker was verplicht Medicijnen van de beste 
soort en met den meesten spoed te bereiden, 
welke voorzien van een duidelijk opschrift bij den 
lijder aan huis moeten bezorgd worden. Ledige 
flesschen en potten worden door hem teruggehaald. 
De apotheek werd in 1938 verkocht aan NV De 
Vereenigde Nederlandse Apotheken. Rond die tijd 
openden steeds meer zelfstandige apothekers hun 
eigen apotheek, zoals in 1939 juffrouw Blink de 
Duinrand Apotheek in Noordwijk.

Ziekenfondsen in de regio Leiden werden 
overgenomen, gingen fuseren en of gingen op in 
een grotere organisatie. Uiteindelijk ontstond één 
grote regionale zorgverzekeraar die sinds 1989 
bekend staat als Zorg en Zekerheid. Het is een 
van de weinige zorgverzekeraars in Nederland die 
zelfstandig opereert. 

Solidariteit	
Nu, 189 jaar na de oprichting, is Zorg en Zekerheid 
nog steeds een vaste waarde binnen de regio en 
dus ook binnen de Bollenstreek en Noordwijk. Zeker 
vijftig procent van de patiënten van de Noordwijkse 
apotheken is bij deze Leidse zorgverzekeraar 
verzekerd. En van de 410.000 verzekerden komen 
ruim 9000 uit Noordwijk. ‘Voor ons is het verzekeren 
van zorg een vorm van solidariteit, waarin je 
individuele risico’s deelt met een grote groep’, 
stelt Jan Kroes, divisiemanager Zorg bij Zorg en 
Zekerheid. ‘Wij proberen die solidariteit in een jasje 
te steken die past bij deze tijd. Toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de zorg zijn voor ons belangrijke 
thema’s. Bij Zorg en Zekerheid vertaalt dat zich 
onder meer in de aanvullende verzekeringen. 
Wij hebben onze instelling zo georganiseerd, dat 
we iedereen kunnen aannemen, wij hanteren 
geen risico-selectie, ook niet bij de aanvullende 
verzekeringen.’

Verzekerd van zorg

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid | www.zorgenzekerheid.nl 

Van	oudsher	zijn	apotheken	en	ziekenfondsen	(later	zorgverzekeraars)	aan	

elkaar	verbonden.	In	de	Bollenstreek	en	dus	ook	Noordwijk	is	zorgverzekeraar	

Zorg	en	Zekerheid	al	sinds	1825	actief	om	klanten	zo	goed	mogelijk	te	

faciliteren	als	het	gaat	om	zorg	in	de	meest	brede	zin	van	het	woord.

Jan Kroes, divisiemanager Zorg bij Zorg en Zekerheid.
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Colofon

Dit	is	een	uitgave	van	de	Samenwerkende	Apotheken	
Bollenstreek	ter	gelegenheid	van	het	75-jarig	bestaan	van	de	
Duinrand	Apotheek	Noordwijk.	Dit	boekje	is	met	uiterste	
zorg	samengesteld,	helaas	kunnen	eventuele	vergissingen	
niet	worden	uitgesloten.	
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Deze	uitgave	is	mede	mogelijk	gemaakt	dankzij	een	
financiële	bijdrage	van	zorgverzekeraar	Zorg	en	Zekerheid	uit	
Leiden.	

Contactgegevens

www.sabapotheken.nl
info@sabapotheken.nl

Duinrand Apotheek 
Noordwijk
Nieuwe	Zeeweg	1	
2201	TL	Noordwijk

Apotheek Noordwijk aan Zee
Parallelboulevard	214a	
2202	HT	Noordwijk

Apotheek Noordwijk Binnen
Heilige	Geestweg	28
2201	JS	Noordwijk

Apotheek de Schelft
Via	Antiqua	3	
2211	HW	Noordwijkerhout

Apotheek Voorhout
Herenstraat	128
2215	KL	Voorhout
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