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‘Elke dag een leefstijladvies, groot of klein’ 

In de apotheek Pillen en Praten in Den Haag 
maakt het geven van leefstijladvies aan patiënten 
standaard deel uit van de dienstverlening. Maar 
waar halen zij de tijd vandaan? ‘Als je het doosje 
even opzij schuift en de klant aan de balie 
prioriteit geeft, komt dat doosje ook echt wel 
weer aan de beurt’, zegt Mariam Hankala. 

Band met de patiënt

Samen met een apotheker, een 
farmaceutisch manager (tevens 
eigenaar van de apotheek), twee 
apothekersassistenten en vier 
bezorgers werken Mariam en Rosalie 
in de apotheek. ‘Doordat het een vrij 
kleine apotheek is krijg je alles wat er 
speelt mee en hebben we een goede 
band met de patiënten. We doen echt 
moeite om de patiënt te leren kennen, 
en dat wordt gewaardeerd’, vertelt 
Rosalie. Mariam voegt eraan toe dat 
het team veel vrijheid krijgt om zelf 
te bedenken hoe de patiënt het beste 
geholpen kan worden, dat doen zij 
vaak samen met de patiënt.

Apotheek:  
de plek voor leefstijladvies

Zij zien de apotheek als belangrijke 
plek om leefstijladvies te geven. 
Mariam: ‘Omdat wij in de 
gezondheidszorg werken, voelen wij 
ons verantwoordelijk voor de patiënt. 
Wij staan dicht bij de patiënt, dus 
kunnen hem makkelijk geruststellen 
en samen nadenken over hoe met de 
medicatie kan worden omgegaan en 
of er misschien een andere manier 
is om bijvoorbeeld een te hoog 
cholesterol aan te pakken. De huisarts 
heeft gewoon niet altijd de tijd om op 
dat soort aspecten dieper in te gaan.’

Niet je scherm induiken

‘Het maakt niet uit wie er voor je 
staat, we maken met iedereen een 
praatje. Elke dag geven we wel een 
advies over leefstijl, klein of groot’, 
zegt Rosalie. Ze lacht: ‘We heten niet 
voor niets Apotheek Pillen en Praten!’ 
Mariam: ‘We kijken altijd goed hoe 
iemand binnenkomt. Ziet hij of zij er 
vermoeid uit? Bij het invoeren van 
het recept vraag je dan bijvoorbeeld 
“neem je wel genoeg vitamines, kom 
je veel buiten?”’ Rosalie vindt dat je 
vooral niet je scherm in moet duiken 
om vervolgens niets te zeggen: ‘Je 
kijkt de patiënt vooral veel aan. En als 
de patiënt zuchtend aan de balie staat 
gewoon vragen “vanwaar die zucht”? 
De rest volgt dan vanzelf.’ Volgens 
Mariam zijn er geen boze patiënten 
omdat ze even moeten wachten: 
‘Iedereen krijgt die aandacht, dat 
weten ze inmiddels. Zie zien de 
moeite die we doen en dat waarderen 
ze.’

Mooie cijfers

Pillen en Praten voert regelmatig 
tevredenheidsonderzoeken uit 
onder klanten, waarin ook hun 
aanpak van leefstijladvies aan 
bod komt. Dat Pillen en Praten 
gewaardeerd wordt, blijkt uit de 
klanttevredenheidsonderzoeken die 
de apotheek uitvoert: ‘Ze hebben 
ons het cijfer 9,2 toegekend, en vorig 
jaar een 9,3’, zegt Mariam trots. ‘Het 
geven van Leestijladvies heeft daar 
vast een beetje bij geholpen!’

Mariam Hankala (29) en Rosalie Smolders 
(27) werken met heel veel plezier bij ‘Pillen 
en Praten’. Ze vertellen maar al te graag 
over wat zij doen aan leefstijladvies in de 
apotheek en hoe dat een plekje krijgt. ‘Dat 
gaat heel ver bij Pillen en Praten’, zegt 
Mariam. ‘Wij hebben in ons assortiment 
geen drop, maar zelf gebruiken we ook 
geen koekjes of snacks bij de koffie, hebben 
we een abonnement op een fruitmand en 
drinken we geen frisdrank maar water.’ ‘Als 
je hier wilt komen werken’, legt Rosalie uit, 
‘moet je ook zelf bereid zijn een gezonde 
leefstijl toe te passen.’ Mariam: ‘We 
hebben bijvoorbeeld een “deskbike”. Dat 
we gezond bezig zijn, valt de patiënten ook 
op. En al helemaal als ze ons een beetje 
raar zien bewegen omdat we op die fiets 
zitten.’

Diabeteschallenge

Bij Pillen en Praten, kun je het grote 
sigarettenpak van een meter bij vijftig 
centimeter met de tekst “Met onze hulp 
kunt u ervan afkomen” niet over het hoofd 
zien. ‘Juist omdat het de aandacht trekt, 
kun je er een gesprek over beginnen’, 
vertelt Mariam. Al jaren is stoppen met 

roken een gespreksonderwerp bij Pillen en 
Praten, maar dat is niet het enige wat ze 
op leefstijlgebied doen. Sinds kort doen 
ze mee met de ‘diabeteschallenge’. Roos: 
‘In onze apotheek staan wandelschoenen 
en hangen flyers onder andere met 
verschillende looproutes, die trekken 
de aandacht. Gewoon uit het niets over 
meer bewegen beginnen is lastig, maar 
door die decoraties vragen ze er zelf naar.’ 
De Diabeteschallenge is een nationaal 
initiatief van een oud-volleyballer uit het 
Nederlandse team. Vijftien mensen, zowel 
patiënten van Pillen en Praten als andere 
geïnteresseerden, gaan een keer per week 
een uur wandelen en doen oefeningen 
onder begeleiding van een sportcoach. 
‘En er gaat ook altijd iemand van ons team 
mee’, vult Mariam aan. ‘Het is een hecht 
groepje geworden met vijftigplussers. Een 
mooie gelegenheid om een gesprek aan te 
knopen, ook over leefstijl’, zegt Rosalie.

‘Gewoon uit het niets over leefstijl 
beginnen is lastig, maar doordat onze 
decoraties, zoals wandelschoenen, de 
aandacht trekken vragen de patiënten 
er zelf naar’.




