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KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE

SPEERPUNT OPENBARE FARMACIE

APOTHEKERSORGANISATIE

De KNMP Onderzoeksagenda 2025 met speerpunt openbare farmacie biedt een overzicht van de
belangrijkste onderzoeksvragen voor de farmaceutische patiëntenzorg in de komende vijf jaar. De
antwoorden op de geprioriteerde onderzoeksvragen moeten direct een concrete bijdrage opleveren
voor de patiënt en de openbare farmacie. Ook kan hiermee de samenwerking met andere zorgverleners
vorm gegeven worden. De basis voor de Onderzoeksagenda vormen onder andere de in de praktijk
ervaren kennislacunes bij richtlijnadviezen, dagelijkse zorgvragen van patiënten, de implementatie van
innovatie, kosteneffectiviteit van zorg of het opleiden van apothekers.
De Onderzoeksagenda voldoet aan de behoefte van prioritering en fasering van de vragen uit de
beroepsgroep en betrokken stakeholders. Draagvlak voor en bekendheid met deze Onderzoeksagenda
is maximaal geborgd door betrokkenheid van de leden, besturen, richtlijnenschrijvers, Special Interest
Groepen (SIG’s), districten, ketens en formules, jonge apothekers, onderzoeksgroepen en instituten.
Ook zijn externe stakeholders betrokken zoals NHG, IGJ, patiënten, onderzoekers, verzekeraars,
subsidiegevers en NIVEL. De brede inventarisatie maakte een bundeling van de aangedragen
onderzoekvragen mogelijk naar thema’s. Bij het verdere rubriceren werd gekeken in hoeverre vragen
reeds beantwoord zijn door afgesloten onderzoek of behandeld worden in reeds lopende onderzoeken.
Voor de Onderzoeksagenda zijn uiteindelijk vragen geselecteerd die ter beantwoording wetenschappelijk
onderzoek vergen.
De KNMP Onderzoeksagenda ondersteunt het verlenen van de beste zorg voor de individuele patiënt.
De onderzoeksagenda draagt bij aan de beroepsontwikkeling en professionalisering van apothekers,
die zorgdragen voor de wetenschappelijke ontwikkeling van hun vakgebied en de implementatie van
zorginnovatie. Hierbij ligt het speerpunt op de openbare farmacie, en de Wetenschappelijke Sectie
Openbare farmacie (WSO) was nauw betrokken bij dit proces. De KNMP Onderzoeksagenda geeft
richting voor financiers, die onderzoeksprogramma’s ontwikkelen voor farmaceutische zorg. Ondersteunt
onderzoekers bij de onderbouwing van subsidieaanvragen. Zij kunnen bij aanvragen verwijzen naar
onderwerpen uit de Onderzoeksagenda, die uit een brede inventarisatie en zorgvuldige beoordeling
als zeer belangrijk naar voren zijn gekomen. De agenda geeft een richting aan praktijkonderzoek in de
komende jaren zodat in 2025 patiënten in de openbare apotheek nog betere zorg ontvangen die past
bij hun behoeften. Uiteindelijk levert dit maatschappelijke waarde op.
Het traject om tot de tien meest belangrijke vraagstukken te komen is zorgvuldig doorlopen. Toch is een
verdere aanscherping van de essentiële vragen altijd mogelijk. Daarnaast dient de doorontwikkeling van
deze agenda meer rekening te houden met het maatschappelijke perspectief, toekomstige ontwikkelingen
en innovatie. Deze eerste Onderzoeksagenda biedt een uitgangspunt voor doorontwikkeling en
gesprekken met partijen.
Net zoals onderzoek is de KNMP Onderzoeksagenda dan ook nooit af!
Den Haag, juni 2019
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Voor de KNMP Onderzoeksagenda 2025 zijn tien vragen geselecteerd die wetenschappelijk onderzoek
nodig hebben voor een antwoord en zich richten op de patient en diens (zorg)vraag. Overige relevante
vragen voor de apotheekpraktijk zijn te vinden op www.knmp.nl/onderzoeksagenda.
Dit zijn de 10 vragen voor de KNMP Onderzoeksgenda 2025:
1. 		

Hoe kunnen overbodige signalen bij de medicatiebewaking worden gereduceerd?

2. 		Hoe

kan

de

effectiviteit

van

medicatiebeoordelingen

volgende

de

KNMP-richtlijn

Medicatiebeoordeling worden vergroot door selecteren van de juiste patiënten?
3.		Voor welke patiëntencategorie past welke interventie het beste voor het bevorderen van
therapietrouw?
4. 		Voor welke (toekomstige) geneesmiddelgebruikers is het testen en/of interpreteren van bepaalde
biomarkers door openbaar apothekers zinvol in de klinische praktijk in Nederland?
5. 	Hoe moet het klinisch redeneren van apotheker eruit zien en hoe dienen apothekers hiervoor
opgeleid te worden?
6. 		Welke communicatiestrategieën kunnen gebruikt worden in de openbare apotheek om tegemoet
te komen aan de behoeften van de patiënt?
7. 		Wat is het effect van wisselen van chronische medicatie op het vertrouwen van de patiënt in
geneesmiddelen, therapietrouw en het optreden van bijwerkingen?
8.		Wat is het effect van het monitoren van geneesmiddelgebruik door de apotheker op
gezondheidsuitkomsten, kosten en ervaringen van de patiënt?
9. 		Hoe kan e-health ingezet en geïmplementeerd worden en wat is het effect op medicatiemanagement
en preventie?
10. 	Wat is het effect van een zo goed mogelijk georganiseerde multidisciplinaire samenwerking op de
kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld zorg bij antistolling?

PROCES
De KNMP onderzoeksagenda is opgesteld in vijf stappen:
1.	Als eerste stap werden tijdens het KNMP Najaarsongres onderzoeksvragen geinventariseerd bij
leden en stakeholders. Hierop volgde een brede oproep voor het aandragen van kennislacunes
en gericht bevragen van stakeholders, zoals richtlijnenschrijvers, SIG’s, ketens en formules en
patiëntvertegenwoordigers. Dit leverde 536 vragen op.
2. 	Als tweede stap werden de binnen gekomen vragen ontdubbeld, gesorteerd en gerubriceerd naar 22
thema’s met 415 vragen en/of onderwerpen.
3. 	In een derde stap heeft de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) van de KNMP alle vragen
voorgeselecteerd en terug gebracht naar zestig vragen.
4. 	Een multidisciplinaire werkgroep heeft tien vragen geprioriteerd, die antwoorden behoeven van uit
wetenschappelijk onderzoek.
5. 	Als laatste stap heeft de WAR uit de geprioriteerde vragen concrete en relevante onderzoeksvragen
geformuleerd voor de KNMP Onderzoeksagenda 2025.
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