
Persbericht – Publiekscampagne over therapietrouw   
 

 
Over de APB 
De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is de nationale federatie van de Belgische beroepsverenigingen van de zelfstandige 
officina-apothekers. De Bond vertegenwoordigt ongeveer 90% van het apothekerskorps in België. De APB steunt zijn leden in 
hun dagelijkse beroepsuitoefening door de ontwikkeling en valorisering van de vrije uitoefening van het beroep van 
zelfstandige apotheker. De APB wil de meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt 
ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen. 
Voor meer inlichtingen raadpleeg www.apb.be 

 

« Drugs don’t work in patients who don’t take them. » 

Apothekers willen therapietrouw verbeteren 

Brussel, 21 september 2016 - Wat doen chronische patiënten met hun geneesmiddelen? Studies tonen aan 

dat de helft die niet optimaal blijkt te gebruiken. APB lanceert vandaag een nationale campagne om het grote 

publiek te sensibiliseren over de wijdverbreide problematiek van gebrekkige therapietrouw. De apothekers 

kunnen een dialoog met de patiënt opstarten en beschikken over een waaier van hulpmiddelen en 

oplossingen om hem te begeleiden naar een betere opvolging van zijn behandeling. 

Bijna 1 Belg op twee lijdt aan een chronische aandoening die een regelmatige inname van minstens één 

geneesmiddel vereist. Studies tonen evenwel aan dat de helft van de chronisch zieke patiënten zijn geneesmiddelen 

niet optimaal gebruikt(1). Therapeutische adviezen worden niet of onregelmatig opgevolgd en sommige 

behandelingen worden niet eens opgestart. Nochtans kent een gebrek aan therapietrouw een zware tol, zowel voor 

de gezondheid van de patiënt als voor de samenleving.  

Een behandeling mist haar effect als een patiënt ze niet nauwgezet volgt. Onvoldoende therapietrouw leidt bovendien 

tot meer ziekenhuisopnames, werkverlet en verspilling van middelen, waardoor het beperkte gezondheidsbudget 

onder druk komt te staan(1). Het goede nieuws? Extra kosten zijn grotendeels te voorkomen als we erin slagen het tij 

te keren door informatie te verstrekken over het belang van therapietrouw en patiënten concreet te helpen bij de 

opvolging van hun behandeling. Hoog tijd voor actie! 

Oplossingen op maat  

Therapietrouw is een complexe materie. Er bestaat niet zoiets als 

één enkele standaardoplossing. Door de diversiteit aan oorzaken, 

kan een oplossing slechts bestaan uit de individuele benadering van 

“therapieontrouwe” patiënten,  binnen hun socio-economische 

context en met aandacht voor hun persoonlijke doelen.  

Tijdens de voorbije symposia, colloquia en studiedagen over 

therapietrouw, waren alle zorgverstrekkers het erover eens dat 

persoonlijk contact en een vertrouwensrelatie, via een constructief 

dialoog met de patiënt, essentieel zijn in de aanpak van therapieontrouw. De apotheker werd meermaals 

aangehaald als die zorgverlener die vooral door zijn toegankelijkheid het best geplaatst is, om gebrekkige 

therapietrouw op te sporen en te verbeteren. 

Een informatiecampagne over therapietrouw 
De apotheker beschikt over specifieke troeven en tools om patiënten te helpen bij het nauwgezet opvolgen van de 

voorgeschreven therapie. Patiënten met vragen kunnen hun apotheker rechtstreeks aanspreken. Om die boodschap 

zoveel mogelijk te verspreiden, start vandaag een nieuwe sensibiliseringscampagne in de apotheek, op sociale 

media en www.apotheek.be. In bijlage vindt u al het campagnemateriaal en de informatiefiche ‘Feiten en cijfers over 

therapietrouw’. De woordvoerders van APB staan ter beschikking van de pers voor bijkomende inlichtingen of voor 

een interview: 

 Lieven Zwaenepoel (NL): 0485/20 25 77 – lieven.zwaenepoel@apb.be 

 Alain Chaspierre (FR): 0476/66 43 59 – alain.chaspierre@apb.be  

(1) Zie als bijlage onze informatiefiche “Feiten en cijfers over therapietrouw” 

De apotheker, opgeleid als expert in 

geneesmiddelen, staat dicht bij de 

bevolking en is daarom ideaal 

geplaatst om een gebrek aan 

therapietrouw op te sporen, in dialoog 

te treden met de patiënt en concrete 

oplossingen voor te stellen. 

 

De internationale federatie van apothekers organiseert sedert zes jaar, telkens op 25 september, de Werelddag van de 

Apotheker. Doel: de evolutie van zijn rol belichten en benadrukken dat de apotheker van vandaag een volwaardige 

zorgverstrekker is (www.fip.org/worldpharmacistsday). De slogan van dit jaar – “Pharmacists: Caring for you” – vormt een 

uitstekend uitgangspunt voor een campagne over therapietrouw. 

http://www.apotheek.be/
mailto:lieven.zwaenepoel@apb.be
mailto:alain.chaspierre@apb.be
http://www.fip.org/worldpharmacistsday

