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TRIAGE  

Een praktisch instrument om problemen in het geneesmiddelgebruik aan de 

apotheekbalie te signaleren, te bespreken en waar mogelijk op te lossen 
 

Korte toelichting op het instrument 

Problemen met medicatiegebruik komen vaak voor. Hierdoor kunnen gezondheidsproblemen 

ontstaan of verergeren. Het apotheekteam kan een belangrijke rol spelen in deze problemen te 

signaleren, te bespreken en op te lossen. Het identificeren en bespreken van mogelijke medicatie-

gerelateerde problemen in de apotheek is echter lastig. Met name door het ontbreken van 

praktische handvatten voor het voeren van een dergelijk gesprek en het doen van een goede triage 

om te bepalen wie het beste (na)zorg kan bieden en welke (na)zorg past bij de patiënt. Daarom heeft 

het Nivel in samenwerking met verschillende (veld)partijen een patiëntgericht instrument (TRIAGE) 

ontwikkeld voor gebruik in de openbare apotheek.  

Het TRIAGE instrument bestaat uit twee onderdelen:  

A. een praktische set met start- en vervolgvragen (voor de tweede uitgifte en vervolguitgifte), 

waarmee de apothekersassistent of farmaceutisch consulent aan de balie mogelijke 

problemen met het medicatiegebruik bij de patiënt kan signaleren en bespreekbaar maken; 

B. een overzicht van oorzaken van medicatie-gerelateerde problemen met daaraan gekoppeld 

suggesties voor passende vervolgacties en suggesties voor wie deze vervolgactie(s) kan 

uitvoeren (wie geeft welke (na)zorg). Beide (wie & wat) kan in samenspraak met de patiënt 

besloten worden, zodat er een oplossing “op maat”  gezocht wordt: één die het beste bij de 

situatie van de patiënt en diens behoefte past.  

Doel van TRIAGE 

Belangrijk om te benadrukken is dat het doel van het TRIAGE instrument niet is om gesignaleerde 

problemen altijd op dát moment aan de balie op te laten lossen door de apothekersassistent. Het 

doel is om de assistent handvatten te geven om het gesprek met te patiënt aan te gaan om mogelijke 

problemen te signaleren. En om suggesties te doen voor mogelijke vervolgacties bij de gesignaleerde 

problemen. Deze vervolgacties kunnen inhouden dat de assistent een oplossing kan aanreiken op dat 

moment, dat er een afspraak gemaakt wordt om het gesprek op een later moment voort te zetten, 

dat de patiënt wordt doorverwezen naar de apotheker, terugverwezen naar de arts, of doorverwezen 

naar andere zorgverleners (bijvoorbeeld wijkverpleegkundige).  

Ontwikkeling van TRIAGE 

Het TRIAGE instrument is ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met de Universiteit Utrecht, de 

Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Optima Farma, KNMP, 

BENU apotheken en het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel, met subsidie van ZonMw. TRIAGE is 

ontwikkeld op basis van bestaande literatuur en met input van patiënten, apothekers, assistenten en 

farmaceutisch consulenten verder aangepast en verfijnd zodanig dat het instrument zo goed mogelijk 

aansluit bij de dagelijkse praktijk. TRIAGE is getest bij BENU Apotheken.  

Meer informatie? 

Neem voor meer informatie over het onderzoek of het TRIAGE instrument contact op met dr. Marcia 

Vervloet (M.Vervloet@nivel.nl of 030-2729700).  
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A: Praktische set met start- en vervolgvragen 
 

Tweede uitgifte TRIAGE gesprek 
Let op: de vervolgvragen zijn suggesties, deze horen zoveel mogelijk toegespitst te worden op de patiënt en zijn/haar antwoorden en situatie!  
 

Startvragen  Let op! Vervolgvragen Toelichting 

1. Ik ben benieuwd naar uw 
ervaringen. Hoe is het de afgelopen 
tijd gegaan met het gebruiken van 
dit medicijn? 

Als de patiënt niet uit zichzelf vertelt 
of heel algemeen antwoordt met 
“goed” o.i.d., vraag dan door naar de 
inname.  
 

Suggesties: 
- Kunt u iets meer vertellen over hoe u dit 

medicijn gebruikt? 
- Is er iets wat u lastig vindt in het gebruik 

van dit medicijn? 

Deze vraag is bedoeld 
om innameproblemen 
te achterhalen. 

2. Elk medicijn kan ook bijwerkingen 
hebben. Hoe is dat bij u? Heeft u last 
van bijwerkingen van dit medicijn? 

Zorg dat je de belangrijkste 
bijwerkingen van het medicijn bij de 
hand hebt (in AIS of Informatorium). 
Vraag, als de patiënt aarzelt, specifiek 
door op deze mogelijke bijwerkingen. 

Suggestie: 
- We weten dat dit medicijn … als 

bijwerking kan geven, heeft u daar last 
van? 

Deze vraag is bedoeld 
om bijwerkingen te 
achterhalen. 

3. Wat vindt u ervan dat u dit medicijn 
(langdurig) moet gebruiken? 

Als de patiënt antwoordt met “ik heb 
geen keus” of “het moet maar”, 
vraag dan door naar hun opvattingen 
over het medicijn en hun motivatie 
om het medicijn te gebruiken.  

Suggesties: 
- Hoe belangrijk vindt u het om dit medicijn 

elke dag te gebruiken? 
- Maakt u zich wel eens zorgen dat u dit 

medicijn moet gebruiken? (let op dat de 
patiënt zich niet juist zorgen gaat maken!) 

- Wat verwacht u van dit medicijn? 
- Wat zou voor u een reden zijn om te 

stoppen met dit medicijn? 

Deze vraag is bedoeld 
om de opvattingen 
(noodzaak / zorgen) 
over het medicijn en de 
motivatie voor het 
gebruik te achterhalen. 

4. Welke vragen heeft u nog?  Eventueel doorverwijzen naar aanvullende 
informatie (bijv. www.apotheek.nl) 

Dit is de afrondende 
vraag. 
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Vervolguitgifte TRIAGE gesprek 

Let op: de vervolgvragen zijn suggesties, deze horen zoveel mogelijk toegespitst te worden op de patiënt en zijn/haar antwoorden en situatie!  
 

Startvragen  Let op! Vervolgvragen Toelichting 

1. Ik ben benieuwd naar uw 
ervaringen. Hoe is het de afgelopen 
tijd gegaan met het gebruiken van 
dit medicijn? 

Als de patiënt niet uit zichzelf vertelt 
of heel algemeen antwoordt met 
“goed” o.i.d., vraag dan door naar de 
inname.  
 

Suggesties: 
- Is er nog iets veranderd in hoe u het 

medicijn gebruikt? Kunt u daar iets meer 
over vertellen?  

- In hoeverre lukte het u om het medicijn 
elke dag te gebruiken? 

- Hoe zorgt u ervoor dat u niet vergeet uw 
medicijn te gebruiken? 

Deze vraag is bedoeld 
om innameproblemen 
te achterhalen. 

2. Elk medicijn kan ook bijwerkingen 
hebben, die mogelijk pas later naar 
voren komen. Hoe is dat bij u? Heeft 
u last van bijwerkingen (gehad) van 
dit medicijn? 

Zorg dat je de belangrijkste 
bijwerkingen van het medicijn bij de 
hand hebt (in AIS of Informatorium). 
Vraag, als de patiënt aarzelt, specifiek 
door op deze mogelijke bijwerkingen. 

Suggestie: 
- We weten dat dit medicijn … als bijwerking 

kan geven, heeft u daar last van?  

Deze vraag is bedoeld 
om bijwerkingen te 
achterhalen. 

3. Wat vindt u ervan dat u dit medicijn 
(langdurig) moet gebruiken? 

Als de patiënt antwoordt met “ik heb 
geen keus” of “het moet maar”, 
vraag dan door naar hun opvattingen 
over het medicijn en hun motivatie 
om het te gebruiken. 

Suggesties: 
- Hoe belangrijk vindt u het om dit medicijn 

elke dag te gebruiken? 
- Maakt u zich wel eens zorgen dat u dit 

medicijn moet gebruiken? (let op dat de 
patiënt zich niet juist zorgen gaat maken!) 

- Wat merkt u van de werking van het 
medicijn?  

- Wat verwacht u van dit medicijn? 
- Wat zou voor u een reden zijn om te 

stoppen met dit medicijn? 

Deze vraag is bedoeld 
om de opvattingen 
(noodzaak / zorgen) 
over het medicijn en de 
motivatie voor het 
gebruik te achterhalen. 

4. Welke vragen heeft u nog?  Eventueel doorverwijzen naar aanvullende 
informatie (bijv. www.apotheek.nl) 

Dit is de afrondende 
vraag. 

http://www.apotheek.nl/
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B: Overzicht van bij probleem en oorzaak passende vervolgacties 
In dit overzicht worden suggesties voor vervolgacties gedaan. Dit overzicht is niet uitputtend. Belangrijk hierbij voor de assistent is om na te gaan met welke 

oplossing de patiënt het meest geholpen is. Welke oplossing past het beste bij de (situatie van de) patiënt? Ook wie de (na)zorg levert, kan gekozen worden in 

samenspraak met de patiënt: met wie wil de patiënt het probleem bespreken? Suggesties worden gedaan vanuit eerder onderzoek/ervaring. Er is ruimte voor 

de apotheek om dit in  te vullen op basis van lokale samenwerking met andere zorgverleners (ook bijv. de wijkverpleegkundige, het buurtteam, etc.).  

  



TRIAGE - overzicht van vervolgacties gekoppeld aan mogelijke problemen bij het medicijngebruik 

 

 

Probleem & oorzaken Suggesties voor vervolgacties Wie? Suggesties 
A. Problemen met inname 

- Vergeten van medicatie  
- Probleem met openen verpakking 
- Smaak of vorm van medicijn 
- Onduidelijkheid over innameschema hoe vaak/wanneer) 
- Technisch probleem, bijv. met prikpen, spuit, inhalator  

 

 
- Gebruik van een weekdoos of ander hulpmiddel om verpakkingsproblemen weg te nemen 
- Maak een schema waarin staat wanneer (tijdstip) en hoe het medicijn gebruikt moet 

worden 
- Controleer het hulpmiddel op gebreken, geef (nogmaals) een gebruiksinstructie 
- Verzorg een herinnering voor de inname (bijv. medicijnwekker, alarm via mobiel) 
- Koppel het innamemoment aan specifieke plekken/momenten (bijv. naast tandenborstel / 

tijdens het eten) 
- Bekijk met de patiënt of er iemand in zijn/haar omgeving is die kan helpen met de inname 

  
Assistent 
Voor elke actie (ook 
bij B-J) geldt: vraag 
na hoe en door wie 
de patiënt het liefst 
geholpen wil 
worden. Wat past 
het beste bij de 
patiënt? 

B. Problemen met dagelijkse routine 
- Medicatie niet kunnen inpassen, bijv. door onregelmatige 

werk, druk sociaal leven, Ramadan 
- Niet kunnen omgaan met onderbrekingen in dagelijkse 

routine 
 

 
- Maak de patiënt bewust van routine onderbrekende gebeurtenissen (momenten waarop 

de inname niet lukt) 
- Bekijk met de patiënt of er toch terugkerende momenten zijn waaraan innamemoment(en) 

gekoppeld kan worden 
- Bekijk met de patiënt of er iemand in zijn/haar omgeving is die kan helpen met de inname 
- Maak met de patiënt een innameplan voor die momenten die routine onderbreken  

 
Assistent 
Betrek waar 
mogelijk 
mantelzorg,  
thuiszorg, en/of 
familie 

C. Complexiteit medicatie 
- Veel verschillende medicijnen 
- Aantal innamemomenten per dag 
- Onduidelijkheid over duur gebruik (korte kuur of langdurig) 
- Onduidelijkheid over verschillende toedieningsvormen 
- Onduidelijkheid door wisselingen na ziekenhuisopname 
- Onduidelijkheid over hoe medicijn te bewaren 

 

 
- Gebruik van een weekdoos of andere hulpmiddelen om de verschillende medicijnen / 

innamemomenten te organiseren 
- Ga na of het aantal innamemomenten verminderd kunnen worden (andere dosering, ander 

medicijn binnen dezelfde medicatiegroep)  
- Geef een actueel overzicht van de gebruikte medicatie mee om de patiënt inzicht in 

zijn/haar medicatiegebruik 
- Geef mondeling uitleg over toedieningsvormen, wisselingen in medicatie, duur van gebruik 

en/of bewaarcondities. Geef waar mogelijk ook schriftelijke informatie hierover mee. Wijs 
de patiënt op aanvullende informatiebronnen (bijv. www.apotheek.nl of www.apo.nl)  
 

 
Assistent 
Vermindering 
innamemomenten   
--> overleg met 
apotheker en/of 
arts 

D.   Ervaren bijwerkingen 
 

 
- Stel de patiënt gerust dat het bekende bijwerkingen zijn van het medicijn (als dat ook zo is) 
- Ga na in hoeverre de ervaren bijwerkingen een probleem vormen voor de patiënt (is er 

stopgevaar?) 
- Als de patiënt veel hinder ervaart (er stopgevaar bestaat), overleg met de apotheker en/of 

arts over mogelijke alternatieven binnen dezelfde medicatiegroep 
 

 
Assistent 
Bij veel hinder --> 
overleg met 
apotheker en/of 
arts 

E.    Noodzaak van medicatie niet inzien 
- Noodzaak niet inzien omdat effect niet gemerkt wordt  
- Noodzaak niet inzien omdat geen klachten ervaren worden  
- Niet gemotiveerd om de behandeling te volgen  

 

 
- Geef mondeling uitleg over het doel van het medicijn (vraag eventueel naar de indicatie). 

Benadruk het belang van regelmatig gebruik van het medicijn om optimaal effect te 
behalen (op de lange termijn), bijv. voorkomen van complicaties. Geef waar mogelijk ook 
schriftelijke informatie hierover mee. Wijs de patiënt op aanvullende informatiebronnen 
(bijv. www.apotheek.nl of www.apo.nl en ook www.thuisarts.nl) 

 
Assistent 
Verwijs evt. terug 
naar arts voor meer 
uitleg over lichaam/ 
ziekte/behandeling 

http://www.apotheek.nl/
http://www.apo.nl/
http://www.apotheek.nl/
http://www.apo.nl/
http://www.thuisarts.nl/


TRIAGE - overzicht van vervolgacties gekoppeld aan mogelijke problemen bij het medicijngebruik 

 

 

Probleem & oorzaken Suggesties voor vervolgacties Wie? Suggesties 
F.     Zorgen over medicatie  

- Angst voor bijwerkingen  
- Zorgen over lange termijn gevolgen van de medicatie 
- Zorgen over afhankelijkheid van de medicatie 

 

 
- Biedt een luisterend oor voor zorgen. Geef mondeling uitleg over de kans op bijwerkingen 

van de medicatie, en stel de patiënt zo goed mogelijk gerust. Ga ook na of je met je uitleg 
(onterechte) zorgen weg hebt genomen! Geef waar mogelijk schriftelijke informatie mee. 
Wijs de patiënt op aanvullende informatiebronnen (bijv. www.apotheek.nl of www.apo.nl) 

 
Assistent 
 

G.   Kennis barrières 
- Gebrek aan kennis over verandering in verpakking 
- Gebrek aan kennis over medicatie/ziekte/lichaam 
- Tegenstrijdige informatie gekregen over de 

(medicatie)behandeling 
- Gebrek aan inzicht in eigen medicijngebruik 
- Gebrek aan zelfvertrouwen om medicijn in te nemen zoals 

afgesproken  
 

 
- Geef mondeling uitleg over de reden van verandering van verpakking en de mogelijke 

gevolgen hiervan (en doe dit elke keer weer indien er gewisseld wordt) 
- Geef (nogmaals) mondeling uitleg over de werking, bijwerkingen en gebruikswijze van de 

medicatie. Benadruk de noodzaak van gebruik. Geef waar mogelijk ook schriftelijke 
informatie mee. Wijs de patiënt op aanvullende informatiebronnen (bijv. www.apotheek.nl  
en ook www.thuisarts.nl) 

- Geef een actueel overzicht van de gebruikte medicatie mee om de patiënt inzicht in 
zijn/haar medicatiegebruik 

- Bekijk met de patiënt of er iemand in zijn/haar omgeving is die kan ondersteunen in het 
medicatiegebruik (zelfvertrouwen geven)  

 
Assistent 
Verwijs evt. terug 
naar arts voor meer 
uitleg over lichaam/ 
ziekte/behandeling. 
Betrek waar 
mogelijk mantelzorg 
en/of familie. 
 

H.   Kosten 
- Eigen bijdrage probleem 
- Onduidelijkheid over kosten 

 

 
- Ga na in hoeverre de eigen bijdrage een probleem vormt voor de patiënt. Is er een gevaar 

dat de patiënt de medicatie volgende keer niet komt ophalen (stopt met de medicatie?). 
Ga dan in overleg met apotheker en/of arts na of er een alternatief is waarbij de eigen 
bijdrage minder hoog of niet aanwezig is 

- Licht de patiënt meteen bij het aanschrijven van de medicatie (niet pas als er afgerekend 
moet worden) in welke kosten er aan de medicatie verbonden zijn en waarom. 
 

 
Assistent 
Verminderen kosten 
--> overleg met 
apotheker en/of 
arts 

I.    Kwetsbare patiënt: informatie niet (kunnen) begrijpen /      
      toepassen  

- Geheugenproblemen 
- Problemen met gehoor/zicht/mobiliteit 
- Beperkte gezondheidsvaardigheden/laaggeletterdheid 
- Taalbarrière/cultuurverschillen 

 

 
- Mondelinge informatie: gebruik korte zinnen, vermijd vakjargon en moeilijke woorden, 

bouw pauzes in het gesprek  zodat de patiënt tijd heeft de informatie tot zich te nemen 
- Schriftelijke informatie: pas het lettertype aan, voeg pictogrammen, plaatjes, foto’s of 

video-animaties toe aan de informatie (zie ook www.apo.nl  en ‘eenvoudige voorlichting’ 
op de website van Pharos www.pharos.nl) 

- Herhaal de belangrijkste informatie 
- Ga regelmatig tijdens het gesprek na of de patiënt de informatie begrepen heeft, en vraag 

de patiënt het in eigen woorden te herhalen 
- Bekijk met de patiënt of er iemand in zijn/haar omgeving is die kan helpen met het gebruik 

 

 
Assistent 
Betrek waar 
mogelijk 
mantelzorg,  
thuiszorg, en/of 
familie/vrienden 

J.   Bepaalde (hulp)stoffen niet kunnen nemen 
- Religieuze overtuiging 
- Vegetarisch/veganistische overtuiging, bijv. gebruik van 

gelatine, kleurstof 

 
- Ga na of er een alternatief medicijn (binnen dezelfde groep) is waar deze stoffen niet in 

verwerkt zijn  -> in overleg met apotheker en/of arts 

 
Assistent 
--> overleg met 
apotheker en/of 
arts 
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