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Investeren in behoud van gezondheid

Breed draagvlak voor ‘leefstijl op recept’ in Amersfoort
PW30en31 - 30-07-2021 | door Mark Slager, Dalila Sayd, Naomi Jansen en Esther Horsten 
Jeroen Jumelet en iStock

Apotheek Orion in Amersfoort ontwikkelt en implementeert ‘leefstijl op recept’. Met een
integrale en preventieve aanpak streeft apotheker Mark Slager naar het verminderen en
voorkomen van medicijngebruik. Doelstelling: nieuwe verdienmodellen aanjagen om de
zorg in de toekomst betaalbaar te houden.

Apotheek Orion in Amersfoort gelooft in de preventieve inzet van
voeding en leefstijl. Vandaar dat is gestart met ‘leefstijl op recept’.
Een vernieuwende manier van denken die in de Amersfoortse wijk
Schothorst veel bijval krijgt, en deze bijval ook nodig heeft.

Ter illustratie: in 2007 leverde apotheek Orion zevenduizend
recepten per maand af. In 2019 was dit het dubbele, met hetzelfde
aantal medewerkers. 80% van de medicijnen gaat naar 70-
plussers. Dit betekent dat een sterke stijging in het verschiet ligt
wanneer de babyboomers op leeftijd zijn. Mark Slager van
Apotheek Orion ziet preventie als één van de antwoorden op de
vraag hoe we het tekort aan zorgpersoneel en geneesmiddelen
kunnen opvangen.

Hij ontmoette Dalila Sayd (Stichting Het Eetschap) en Naomi
Jansen (Voedselapotheek) die met ondersteuning van tal van
partners, waaronder Stichting DOEN en Stichting Voorzorg Utrecht,
Voedselapotheek Schothorst startten, met als doelstelling te werken
aan een sociaal en gezond voedsellandschap. Ze trokken samen
op om ‘leefstijl op recept’ te implementeren.

30 minuten consult
De doelstelling van ‘leefstijl op recept’ is tweeledig. Enerzijds gaat
het om afbouw van medicijngebruik, anderzijds kan leefstijl worden ingezet om medicijngebruik te
voorkomen. In dit kader bieden apothekersassistenten cliënten een gratis consult met een
leefstijlcoach aan. Dit is een gesprek van dertig minuten aan de hand van het zogeheten
Leefstijlroer. Dit Leefstijlroer bestaat uit zes pijlers: voeding, beweging, slaap, zingeving,
ontspanning en sociaal. Het biedt handvatten voor een gezonde leefstijl en laat zien dat de patiënt
zelf aan het roer staat en kan bijsturen.

In het dertigminutengesprek stimuleert de leefstijlcoach cliënten zelf na te denken over hoe zij
gezonder kunnen leven. Aangevuld met informatie, een eventuele doorverwijzing naar andere
professionals en het praktische advies om op zoek te gaan naar supporters in de directe
omgeving. Cliënten worden na twee maanden telefonisch benaderd om afgesproken stappen te
bespreken en te kijken wat nog aandacht vraagt. Resultaten hiervan worden bijgehouden en
gedeeld met de apothekersassistenten zodat zij ook zicht krijgen op de resultaten.

Om de drempel laag te houden en ook mensen met een kleine(re) portemonnee te bereiken, biedt
Orion bij wijze van pilot het gesprek gratis aan. Stichting Voorzorg Utrecht neemt vooralsnog een
deel van de kosten voor haar rekening. Aan de hand van de opbrengsten wordt in een latere fase
bekeken of structurele financiering mogelijk is.
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Praktische opvolging
Een groot deel van de gesprekken met de leefstijlcoach hebben betrekking op voeding om
overgewicht te verminderen of de bloedsuikerspiegel te beïnvloeden. Ook andere initiatieven in de
wijk, bijeengebracht door de Voedselapotheek Wijkaanpak, richten zich op voeding en een
gezonde omgeving. Sociale media spelen hierin een rol, evenals tastbare acties om mensen
bewust te maken en te stimuleren. Zo deelde apotheek Orion in januari van dit jaar aan cliënten
tasjes uit, gevuld met groenten en een bijbehorend recept, en kregen bepaalde medicijnen een
sticker die verwees naar ‘groente op recept’ ofwel mogelijkheden tot gezond eten in de wijk.

Om de acties een praktisch vervolg te kunnen geven, heeft de lokale supermarkt een belangrijke
positie. Zo richtte een supermarkt in de wijk, in samenwerking met een leefstijlcoach in de winkel
een Gezond Schap in. Onder de titel ‘Samen Gezond – door en voor wijkbewoners’ worden
producten aangeboden die een gezonde keuze zijn. Iedere maand is er een ander thema, met
iedere week wisselende producten en een nieuw gezond weekrecept afkomstig van een
wijkbewoner. Zo wordt het aantrekkelijker en gemakkelijker om te kiezen voor gezond. Een extra
duwtje waren de ‘geen pillen, maar paprika’ -flyers. Bij inlevering van de flyer kregen inwoners een
gratis paprika bij de lokale supermarkt.

In mei startte Mark Slager ook met jaargesprekken met cliënten over hun medicijngebruik. Ook
hierin komt leefstijl aan de orde. Een tijdrovende interventie? Dat valt enorm mee, omdat het
jaargesprek in veel gevallen het gesprek en de uitleg aan de balie vervangt.

Leefstijlcoach Hilda Mossink legt aan een cliënt uit hoe zij door een gezonde leefstijl
medicijngebruik kan voorkomen.

Gezamenlijkheid

Essentieel in deze aanpak is de gezamenlijkheid, zo merken de betrokken partijen in Amersfoort.
Het netwerk van zorgprofessionals speelt een grote rol wanneer het gaat om effectief
doorverwijzen. Bovendien is laagdrempelige communicatie van groot belang om
laagopgeleiden/laaggeletterden te bereiken, aangezien juist deze groep er vaker een ongezonde
leefstijl op nahoudt. 

De projecten van Apotheek Orion dienen verschillende doelen. Naast de preventieve werking en
het creëren van bewustwording, dragen de projecten bij aan het nemen van eigen regie in
gezondheid. Bovendien versterken ze het imago van de apotheker en de zorg in het algemeen.

En zeker niet in de laatste plaats groeit zo het besef dat er nieuwe verdienmodellen nodig zijn om
de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Apotheek Orion wil niet alleen verdienen aan zieke
mensen, maar juist investeren in het behouden van gezondheid, en andere apotheken motiveren
om ‘leefstijl op recept’ uit te voeren en uit te dragen, en samen te werken aan een structureel
aanbod.
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Kwalitatieve resultaten ‘leefstijl op recept’

Meer aandacht voor preventie en een positieve bijdrage aan het imago van de apotheek en
de zorg in het algemeen.
Meer bewustwording van het belang van gezond eten en leven en het effect van goede
voeding op gezondheid, zowel bij inwoners van de wijk als bij medewerkers van de
apotheek.
Bijdragen aan het nemen van eigen regie in gezondheid.
Besef dat nieuwe verdienmodellen nodig zijn om de zorg in de toekomst betaalbaar te
houden. Niet alleen verdienen aan zieke mensen, maar investeren in het behoud van
gezondheid.

Mark Slager is apotheker bij Apotheek Orion in Amersfoort, Dalila Sayd werkt bij Sichting Het
Eetschap, Naomi Jansen is van de Voedselapotheek en Esther Horsten is communicatieadviseur.
Meer informatie: Voedselapotheek Schothorst | Voedselapotheek en Leefstijl in de apotheek –
Apotheek Orion – Amersfoort.


