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Lezing gehouden tijdens het Congres van de Kring in Den Helder 
op 17 en 18 april 2004. 

Terugblik 

Zolang men strijd ter zee heeft gevoerd, heeft men mensen met de 
verzorging der gekwetsten belast. In 1572 wordt na de landing van 
de Prins van Oranje en zijn watergeuzen een zeemacht der 
opstandige gewesten opgericht. De Unie van Utrecht volgt in 1579 
met de oprichting van de Republiek van de Verenigde 
Nederlanden. In 1597 wordt een Nederlandse zeemacht 
opgericht in vijf Admiraliteiten: Zeeland, de Maze, Amsterdam, het 
Noorderkwartier en Friesland. Spoedig volgen maatregelen voor 
een geneeskundige dienst bij het zeewezen: iedere Admiraliteit 
benoemde eigen chirurgijns en na 1630 universitair geschoolde 
artsen.. Onder Piet Heijn (West Indische Compagnie/zilvervloot) 
kwam een groot aantal verbeteringen tot stand. Zo werd volgens 
de Resolutie van de Staten Generaal van 24 april 1629 de zorg 
voor de chirurgijnskisten aan de Admiraliteitscolleges 
opgedragen en krijgen schepelingen voor behandeling en 
aandoening in en door de dienst verkregen, recht op vrije 
geneeskundige hulp. Omstreeks 1660 werden apothekers in 
dienst genomen, voor het eerst door de Admiraliteit van Zeeland: 
zij leverden het benodigde voorde medicijnkist aan boord. 

Napoleon 

Onder het Franse bewind (1810) werd de Nederlandse zeemacht 
als zodanig opgeheven en ingelijfd bij de Fransen onder de 
bezielende leiding van keizer Napoleon. De organisatie van de 
geneeskundige dienst werd in analogie met die der andere 
marines van het Franse Keizerrijk opgezet. Er kwam een 
beleidsbepalende gezondheidsraad die bestond uit de Premier 
Médecin en Chef de la Marine, voor de farmacie bijgestaan door 
een Officier-pharmacien de première classe. 

Willem I en daarna 

Na de staatsomwenteling van 1813 vervielen de Franse 
instellingen, maar Willem I maakt voor een snelle opbouw van de 
nieuwe Nederlandse zeemacht gebruik van de goede 
organisatorische indeling van Napoleon. Zo wordt op 30 
november 1852 de Inspectie der Geneeskundige Dienst der 
zeemacht opgericht naar Napoleontisch model. Deze bestaat tot 
op de dag van vandaag. 
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Heden 

In de huidige tijd adviseert de inspecteur der geneeskundige 
dienst, als hoofd van de geneeskundige dienst der zeemacht, de 
bevelhebber der zeemacht in zake de geneeskundige verzorging 
van marinepersoneel. Binnen de geneeskundige dienst 
zeemacht, is als hoofd van de farmaceutische dienst der 
zeemacht, de farmaceutisch inspecteur verantwoordelijk voor het 
farmaceutisch beleid binnen de marine en de controle op de 
uitvoering van dit beleid bij de operationele eenheden. Aan boord 
van schepen en bij het Korps Mariniers zijn geen vaste functies 
voor apothekers. Naar behoefte worden apothekers tüHpiük hü 
operationele eenheden geplaatst. 

Status en onderscheidingsteken officier-apotheker 

Bij Koninklijk Besluit van 1 oktober 1948 werd het Korps Officieren 
Apotheker ingesteld, waarmee de apotheker in de marine als 
militair een eigen status verkreeg en tevens een eigen 
onderscheidingsteken op het uniform. Ter onderscheiding van 
artsen en tandartsen, die respectievelijk een gouden dan wel 
zilveren aesculaap op het uniform droegen, kreeg de apotheker 
een zilveren dubbelaesculaap met in het midden de Hermesstaf 
(Caduceum). 
Een studie naar de oorsprong van het embleem zou ons te ver 
voeren, maar opgemerkt zij dat Hermes mythologisch te 
identificeren valt met toverkracht, doden tot leven brengen, en 
handel. Een dergelijk embleem is ouder dan het huidige KNMP 
embleem. Het werd reeds gebruikt in de Amsterdamse 
Farmacopee van 1736 en de marine heeft naar mijn persoonlijke 
mening met de keuze van dit onderscheidingsteken een mooie 
rationele keuze gemaakt. 

Organisatie geneeskundige hulp 

Aivorens specifiek op de maritieme farmacie in te gaan wii ik heei 
in het kort iets schetsen over de keten van geneeskundige hulp 
binnen de marine. De aard en samenstelling van de 
geneeskundige bemanning en hun specifieke bekwaamheid 
bepaalt welke hulp een patiënt kan krijgen. Kleine schepen 
(mijnenvegers en onderzeeboten), fregatten, schepen met 
transport- en operatiecapaciteit, basisch medische eenheden bij 
de mariniers, het Field Dressing Station. Alle bieden een hulp op 
maat in een vooraf geplande hulpketen. Bij de planning van deze 
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keten worden andere krijgsmachtdelen, maar zeker ook 
eenheden van andere landen die bij een bepaalde operationele 
missie zijn betrokken, uitdrukkelijk ingeschakeld. Veelal ook in 
internationaal verband en onder regie van b.v. NATO of Verenigde 
Naties. 

RoleO 

Dit is het niveau van de militair voor wie van buitenaf geen 
geneeskundige hulp direct toegankelijk is; denk aan mensen in 
reddingsvlotten of aan de zelfstandig opererende commando. 
Zelfhulp en kameradenhulp is hier aangewezen. Farmaceutisch 
wordt dit vertaald in op maat gesneden uitrustingen (vlot, gordel 
om uniform). 

Rolel 

Hier is een arts aanwezig om spoedeisende hulp te bieden. Er is 
geen opnamecapac i te i t . Spoede isende hu lp en 
huisartsgeneeskunde vindt men ook op dit niveau. 
Farmaceutisch is er een beperkt assortiment. Infusen kunnen 
worden ingelegd. 

Role2 

Een arts is aanwezig en er is beperkte opnamecapaciteit. 
Farmaceutisch een uitgebreider assortiment. 

Role2plus 

Dit is de meest uitgebreide vorm van geneeskundige verzorging 
die de marine binnen zijn operationele eenheden kan bieden. B.v. 
aan boord van schepen met operatiecapaciteit (Rotterdam) en bij 
het Field Dressingstation van het Korps Mariniers. Chirurg en 
anaesthesist zijn aanwezig. Tot de uitrusting behoren één of meer 
operatietafels en 16 tot 100 patiënten kunnen verpleegd worden 
voor de duur van maximaal 72 uur. Farmaceutisch zijn dergelijke 
eenheden uitgerust op levens- en/of ledematenreddende 
chirurgie met verpleging. 
Daarboven is er nog een role 3 en role 4 voorziening mogelijk 
(uitgebreid tot zeer uitgebreid ziekenhuis). Zoals gezegd niet 
binnen de marine. Patiënten worden per helicopter of op andere 
wijze, indien nodig, naar dergelijke ziekenhuizen overgebracht. 

Ik ga hier zo uitgebreid op in omdat hieruit volgt dat de apotheker 
in de marine bij de samenstelling van de verschillende 
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uitrustingen, zowel kennis moet hebben van de openbare 
farmacie als van de ziekenhuisfarmacie. Tevens is internationale 
afstemming met de collegae van de eenheden van andere landen 
die meedoen, een noodzaak. Structureel is dit binnen NATO 
geregeld in de werkgroep military pharmacy and médical 
materiel; binnen de FIP in de werkgroep emergency pharmacy. 

De rol van de apotheker binnen de Koninklijke Marine. 
Grofweg heeft de apotheker viertaken. 

1. Farmacotherapie en assortimentsvaststelling 

Per eenheid stelt de apotheker een farmaceutisch assortiment op 
aan de hand van de operationele missie van de eenheid, de 
herbevoorradingsmogelijkheden, het aantal te verzorgen mili
tairen en het niveau van geneeskundige zorg, de te verwachten 
aandoeningen en ziektes in het operatiegebied en de daarbij 
gehanteerde farmacotherapie. De apotheker organiseert FTO 
met artsen en geneeskundig hulppersoneel. Resultaten van dit 
FTO worden ingebracht bij de formulariumcommissie Nijmegen 
met wie de Koninklijke marine een samenwerkingsverband heeft. 
Driejaarlijks verschijnt het Formularium Koninklijk Marine. 
Voor de niet huisartsenhulp zoals specialistische hulp en 
zelfhulp/kameradenhulp, ontwikkelt de apotheker uitrustingen die 
gebaseerd zijn op gangbare militaire en civiele protocollen. 

2. GDP 

Een typisch farmaceutische taak is de taak als toezichthoudend 
apotheker op de farmaceutisch logistieke keten van aankoop tot 
aflevering van geneesmiddelen waar dan ook ter wereld. 
Europese regels in zake Good Distributing Practice zijn van 
toepassing op de marine. Logistiek wereldwijd is nogal complex. 
Bij internationale operaties is de logistieke keten lang niet altijd in 
eigen marinebeheer. Goede afspraken, soms improviseren en 
goede lokale controle is noodzaak. 

3. Apotheekbeheer 

De apotheker van de Centrale Ziekenboeg is niet alleen belast 
met het beheer van de apotheek aldaar, maar tevens met het 
toezicht op de kwaliteit van de sterilisatie van medische 
hulpmiddelen. Voorts is hij betrokken bij FTO aan artsen en 
verplegend personeel en fungeert hij als directe vraagbaak voor 
schepen in Den Helder. 
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De apotheker kan ook belast worden met de opbouw van een 
farmaceutische voorziening en tijdelijk bij een operationele inzet 
geplaatst zijn. 

4. Beleid voorwaarden scheppen 

De Koninklijke Marine is geen organisatie met een 
geneeskundige doelstelling, laat staan met een farmaceutische 
doelstelling. 
Aan de farmaceutisch inspecteur der zeemacht is de uitdaging de 
autoriteiten binnen de marine en meer speciaal binnen de 
geneeskundige dienst, te overtuigen van het nut van een goede 
farmaceutische verzorging van het marinepersoneel. Hij moet de 
nodige voorwaarden scheppen opdat farmacie in de marine 
floreert, door: 
- geld op de begroting zien te krijgen voor middelen en 

opleidingen personeel 
- technische en logistieke eisen te stellen aan middelen 
- farmacotherapeutische doctrine te ontwikkelen en vast te 

leggen 
- het (doen) opleiden van artsen en geneeskundig 

hulppersoneel op farmaceutisch gebied 
- civiele wetgeving en internationale afspraken te 

implementeren in de marine 
- interkrijgsmachtelijke, nationale en internationale afstemming 

op punt stellen bij operationele missies 
- een doelmatige spreiding van middelen voorzien over 

verschillende (operationele) eenheden van de Koninklijke 
Marine. 

Zo waar, een edele taak en een uniek beroep: officier-apotheker 
bij dé Koninklijke Marine! 

KTZAPBD M.Fransen 
Dunantstraat 
NL-2713 Zoetermeer 
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