Beroepscode

De Algemene Vergadering van de KNMP:

Overwegende, dat door de leden van de KNMP de behoefte wordt gevoeld aan codificatie van de normen , de ethiek van het apothekerschap betreffende;
overwegende, dat de apotheker zich in zijn beroepsbeoefening toetsbaar opstelt, hetgeen onder andere in artikel 41 van de Statuten van de KNMP tot uitdrukking
wordt gebracht;
overwegende, dat de vigerende beroepscode en gedragsregels, vastgesteld op de Algemene Vergadering van 26 november 1992 aanpassing behoeven, mede
gezien de totstandkoming van het professioneel Statuut voor de openbare apotheker en de ziekenhuisapotheker en de vaststelling van de Nederlandse
(Ziekenhuis)Apotheek Norm;
overwegende , dat de beroepscode, het Professioneel Statuut en de Nederlandse (Ziekenhuis) Apotheek Norm als een samenhangend geheel moeten worden
gezien en als zodanig van belang zijn voor de plaatsbepaling van de farmacie in de gezondheidszorg, voor de kwaliteit van de beroepsbeoefening van de leden
van de KNMP en voor de uitoefening van het Farmaceutisch Tuchtrecht;

Stelt de navolgende beroepscode voor de openbare en ziekenhuisapotheker vast, met dien verstande dat waar voor personen de mannelijke vorm verwoord is,
naar believen de vrouwelijke vorm kan worden gelezen.

1.

De apotheker heeft een taak binnen het geheel van de maatschappij en in het bijzonder in de gezondheidszorg. Bij de uitoefening van zijn taak richt hij zich
naar hetgeen vastgelegd is in het Professioneel Statuut en de Nederlandse (Ziekenhuis) Apotheek Norm.

2.

De apotheker laat zich bij ethische dilemma’s in de praktijk leiden door het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt en de bevordering van diens kwaliteit van
leven, gebaseerd op de attitude om geen kwaad te doen, goed te doen en het nastreven van een rechtvaardige zorgverlening voor alle patiënten.

3.

De apotheker streeft in het belang van de patiënt naar samenhang in de zorg. Deze samenhangende zorg wordt gerealiseerd door middel van
doeltreffende samenwerking met andere zorgverleners.

4.

De apotheker verleent zo veel mogelijk medewerking aan activiteiten die het belang van de volksgezondheid en in het bijzonder de farmacie dienstig zijn.

5.

De apotheker spant zich in om het milieu zo min mogelijk te belasten ten gevolge van werkzaamheden die onder zijn verantwoordelijkheid worden
verricht.

6.

De apotheker oefent zijn beroep uit naar de stand van de wetenschap. De apotheker initieert of verleent medewerking aan wetenschappelijk onderzoek
naar toepassing en gebruik van geneesmiddelen.

7.

De apotheker profileert zich als deskundige op het gebied van geneesmiddelen en de farmacotherapie.

8.

De apotheker onthoudt zich van doen en laten dat het vertrouwen in de beroepsgroep kan schaden.

Korte Toelichting
De voornoemde werkgroep heeft het Professioneel Statuut (PS) en de Nederlandse (Ziekenhuis) Apotheek Norm (NAN en ZAN) vergeleken met de bestaande
Beroepscode en Gedragsregels. Daarbij is gebleken dat alle regels betreffende de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de NAN/ZAN zijn opgenomen. De
onafhankelijkheid van de apotheker als beroepsbeoefenaar is gewaarborgd in het Professioneel Statuut. De regels betreffende de collegiale verhoudingen
tussen apothekers kunnen gezien het politieke beleid van de Overheid niet gehandhaafd blijven.
De werkgroep heeft ervoor gekozen om de regels die van belang zijn voor de Raad van Tucht niet opnieuw te verwoorden naast de reeds bestaande teksten in
de NAN/ZAN en het PS. Daarnaast is de werkgroep van mening dat door verwijzing naar PS, NAN/ZAN de Raad van Tucht een ruimere bevoegdheid krijgt om
professioneel gedrag te beoordelen. In plaats van de beperkte regels gelden voortaan de NAN/ZAN en het PS als regelgevend voor de beroepsgroep ook op
gebied van de beroepsethiek.
De voorgestelde beroepscode is de meest algemene beschrijving van de apotheker en fungeert als kapstok voor de beroepsethiek. Daaronder ressorteren het
Professioneel Statuut en de NAN/ZAN. Met de uitwerkingen hiervan in vorm van richtlijnen en standaarden.
De Raad van Tucht handhaaft de beroepsethiek voortaan zoals gebruikelijk op basis van klachten. Bij de beoordeling maakt de Raad van Tucht gebruik van het
gehele bouwwerk van ethiek en kwaliteitssysteem dat de KNMP heeft opgebouwd.
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Dit artikel is bedoeld als definitie of plaatsbepaling van de apotheker. De bevoegdheden en het kwaliteitsniveau van zijn activiteiten zijn elders vastgelegd,
namelijk in het Professioneel Statuut en de Nederlandse (ziekenhuis)Apotheek Norm.
Dit artikel geeft aan de leden van de KNMP een algemene richtlijn voor de analyse en beoordeling van ethische problemen.
De patiënt is het object van de zorgverlening door de apotheker. In PS en N(Z)AN is de zorg voor de patiënt voorop geplaatst. Naast de daarin reeds
genoemde aspecten hecht de werkgroep eraan om de samenwerking ten behoeve van de patiënt te benadrukken.
Ook dit artikel beoogt de apothekers tot samenwerking te bewegen, in dit geval in meer algemene zin, dus los van de individuele patiënt.
Activiteiten ten behoeve van de volksgezondheid behoren niet het milieu in gevaar te brengen. Naast de in artikel 2 genoemde aspecten dient ook
eventuele schade aan het milieu bij ethische afwegingen te worden meegenomen.
Dit artikel geeft een verantwoording voor het registratiesysteem. De wetenschappelijke status van opleiding en beroepsbeoefening wordt door middel
van de tweede zin van dit artikel benadrukt.
Dit artikel vormt voor de individuele apotheker een aansporing om zich conform het wettelijk bepaalde (Wet BIG) te gedragen.
Dit artikel benadrukt de verantwoordelijkheid van de individuele beroepsbeoefenaar voor het vertrouwen in de beroepsgroep, inclusief het vertrouwen
dat de patiënten in farmacotherapie stellen.

