
Het woord is aan jullie! 
Interview Hanin Al Buni (deel 1) 

Waarom koos je voor het beroep van apotheker? 

Op school waren biologie en chemie mijn favoriete vakken. Tijdens mijn schooltijd had ik ook een 

mooi beeld van het beroep van apotheker, ten dienste van de patiënten en heel dichtbij de 

inwoners. Op de een of andere manier wilde ik altijd apotheker worden. 

Tijdens mijn laatste jaar aan de universiteit was ik van plan om verder te gaan in de research, want 

dat was altijd mijn passie. Een stage in een officina gaf me echter zin om het beroep achter een 

toonbank uit te oefenen. Ik heb lang getwijfeld. Mijn dossier om naar de klinische biologie over 

te stappen lag klaar en ik stond op punt het te versturen. Maar uiteindelijk nam ik de beslissing 

om officina-apotheker te worden. 

Wat deed je van gedachten veranderen? 

Ik had een nieuwe horizon ontdekt. Het beroep van officina-apotheker omvat een serie van 

missies die niet noodzakelijk van buitenaf zichtbaar zijn. Een apotheker verbetert de 

levenskwaliteit van personen, promoot gezondheid en redt soms zelfs levens. Het beroep heeft 

ook een sociale dimensie, de ontmoetingen en de hulp aan patiënten. Dat zijn mooie waarden! 

Bovendien belet het beroep van officina-apotheker niet om aan onderzoek te doen, studies uit te 

voeren en om te studeren. Ofwel intelligentie en creativiteit inzetten in dienst van de verdere 

evolutie.  

Een ander aspect dat ik enorm apprecieer is de ondernemerskant: een apotheek beheren, een 

project opstarten en vaststellen dat het wel degelijk een verschil voor de gezondheid van de 

patiënten uitmaakt. Om samen te vatten, voor mij is het beroep van officina-apotheker een heel 

goede synthese van alle mogelijke missies op wetenschappelijk, sociaal en ondernemersvlak. Een 

heel rijk beroep! 

Dat is iets wat studenten farmacie en pas afgestudeerden bij de start niet onmiddellijk opmerken. 

Velen gaan de richting van de research of de industrie uit terwijl ze misschien wellicht voor een 

officina hadden gekozen mochten ze alle aspecten van het beroep kennen. 

Hoe verliepen je eerste jaren in de officina? 

Ik aanvaardde het aanbod van mijn stagemeester om als adjunct-apotheker in zijn apotheek aan 

de slag te gaan. Na zes maanden werd ik titularis van Apotheek Smeulders. Na de uiteindelijke 

fusie van deze apotheek besloot ik om als titularis van een andere apotheek in Jette aan de slag 

te gaan. De bevolking is er heel divers en dat lag me wel. 

Welke uitdagingen moest je overwinnen om een apotheek over te nemen? 

Op dit ogenblik is het niet makkelijk om een apotheek over te nemen. Je hebt een startkapitaal 

nodig en moet banken overtuigen. Hiervoor heb je een stevig dossier nodig want ons beroep staat 

als risicovol gebrandmerkt door de concurrentie van de onlineapotheken en parafarmacieën. Ik 

koos voor een boekhoudexpert om mijn bankier te overtuigen. Ik stelde ook een 

powerpointpresentatie met een SWOT-analyse voor (Strengths - Weaknesses - Opportunities – 

Threats) om aan te tonen dat ik goed over het project had nagedacht. 
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Ik wilde een buurtgerichte apotheek uit de grond stampen waar patiënten weten dat we ze 

kennen en waar we hen kwalitatieve zorg kunnen verstrekken. Het feit dat onze apotheek naast 

het ziekenhuis ligt nuanceert toch wel een beetje deze doelstellingen want patiënten die na een 

hospitalisatie naar ons komen wonen niet noodzakelijk in de buurt. 

Wat is de impact van het ziekenhuis op je dagdagelijkse praktijk in de apotheek?  

Medication review is heel belangrijk. Zo heb ik bijvoorbeeld van het ziekenhuis enveloppes 

ontvangen met medicatieschema’s. We moeten die goed van naderbij bekijken! De gedeelde 

farmaceutische dossiers moeten natuurlijk worden geüpdatet. Het is eveneens noodzakelijk om 

zo veel mogelijk magistrale bereidingen te maken om te beantwoorden aan de specifieke vragen 

van de voorschrijvende artsen. 

In mei van dit jaar organiseerde je een Medico-Farmaceutisch Overleg (MFO) in je wijk. Wat 

waren je ervaringen? 

Ik had ervoor gekozen om een MFO te organiseren omdat ik van mening was dat er te weinig 

overleg is tussen artsen en apothekers, terwijl er wel veel samenwerking is. Zo gebeurt het dat 

we een arts moeten bellen om een voorschrift te controleren. 

Ik was echt tevreden over de ondersteuning van de coördinatie van CMP/MFO Brussel die help 

om de artsen en apothekers uit te nodigen en om een financiering en een accreditatie te 

verkrijgen. Het was een succes en alle deelnemers installeerden de Siilo-app om in contact te 

blijven. Van mijn kant begon ik mijn patiënten te sensibiliseren over het belang van een Globaal 

Medisch Dossier. 

Waarom koos je ervoor om lid van UPB-AVB te worden? Wat denk je van de diensten die we 

aanbieden? 

Toen ik nog bediende was, deden we beroep op een andere tarificatiedienst. Die leverde goed 

werk, maar toen ik mijn apotheek overnam, koos ik voor UPB-AVB. Ze ondersteunt de apothekers 

van Brussel en dus leek het me logisch om me bij UPB-AVB aan te sluiten. Het was eveneens een 

kwestie van principe, ik ben trouw aan mijn familie, aan mijn beroep en aan mijn regio. Ik ben 

heel tevreden met mijn keuze. Tijdens de pandemie heeft UPB-AVB ons heel goed ondersteund, 

onze vragen beantwoord en werden er belangrijke projecten opgestart. 

Deze ondersteuning is er eveneens voor vragen die geen verband met COVID-19 houden. Toen ik 

mijn apotheek had overgenomen, kwam de directeur van toen Francis Van der Maren en Stefaan 

Timperman langs op de eerste openingsdag om er zich van te vergewissen of alles goed verliep 

en om de stappen uit te leggen die ik nog moest ondernemen. UPB-AVB staat dicht bij haar leden, 

het secretariaat reageert heel snel, of het nu over tarificatievragen gaat of over test- en 

vaccinatieprojecten. Samengevat, UPB-AVB is toegankelijk, proactief en efficiënt. 

Hoe kunnen we onze diensten nog verbeteren? 

Ik denk dat een van jullie sterke punten toch wel de proactiviteit is. Jullie zouden eigenlijk op zoek 

moeten gaan naar nieuwe manier om de apothekers te ondersteunen op het vlak van materiaal. 

Apothekers zijn steeds op zoek naar deze zaken, maar aan een redelijke prijs. Misschien kunnen 
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jullie dit verder onderzoeken en de informatie mededelen, misschien zelfs een systeem van 

leasing op poten zetten.  Of hulp bij de administratieve inspanningen die niet onmiddellijk een 

verband houden met de officinale praktijk (over vragen van parking bijvoorbeeld). En tot slot het 

organiseren van opleidingen voor Brusselse apothekers, maar die eveneens openstellen voor 

andere regio’s. Kortom, wees creatief! 

 

 


