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voorwoord

Beste collega’s,

We worden er dagelijks mee geconfronteerd: veranderingen, 
change management, digitale (r)evoluties, disruptieve innovaties, 

… Wie nu nog niet door heeft dat de tijd van spreken over veranderen 
voorbij is en de wijzigingen nu aan het gebeuren zijn, die heeft toch een 

paar treinen gemist.

Uit de vele contacten met collega’s, farma-industrie, beroepsverenigingen, 
apotheek-inrichters, andere zorgverstrekkers en stakeholders, komt steeds de-

zelfde vaststelling naar boven: vandaag de dag vormen er zich 2 groepen apo-
theken/apothekers: sommigen volgen de veranderingen op, denken erover na. 

Sommigen werken er actief aan mee of ondernemen al acties.

De tweede groep kiest voor de struisvogelpolitiek. Kop in het zand, het zal wel over-
waaien, het zal ‘mijn tijd’ wel passeren. Als ‘uw tijd’ nog 5 jaar loopt, dan kan je het risico 

nog nemen. Heb je nog 10 jaar of meer op de teller staan? Dan neem je toch immense 
risico’s. 

Het meerjarenplan waar APB over onderhandelt met het Kabinet van Minister De Block, omhelst 
een hele reeks drastische veranderingen, die de apotheekwereld in een periode van 3 jaar funda-

menteel zal veranderen! Wie nog 5 jaar te doen heeft, zal al op wat vertraging moeten rekenen…… 
Time for action, my friends!!!

Verder lezen in deze FarmaFocus duwt je alvast wat in de goeie richting! Zoals gewoonlijk vind je een 
casus met medicatiereview terug. Daarnaast ook een artikel over hoe je de geïnformeerde toestemming 

van de patiënt registreert in je software. Want deze sleutel is nodig om het digitale dossier van de patiënt 
te openen. 

Ik wens je veel leesplezier toe, samen met veel moed en kracht om de veranderingen aan te pakken!
Je staat er niet alleen voor!

Apr. Christophe De Pauw
voorzitter@dewestvlaamse.be

Ti
m

e 
fo

r 
ac

ti
on



FarmaFocus 11/2016 - 4

Het bestuur onder vuur: Martin Devos

Nieuws uit de beroepsvereniging

Net voor de fusie van BOA en AVK ben ik toegetreden tot het be-
stuur van de Brugse apothekersvereniging. Meteen een bijzonder 
boeiende en leerzame periode om te zien hoe het beste van 2 
organisaties verenigd werd in De Westvlaamse. Uiteraard ging dit 
gepaard met vallen en opstaan. Vele en lange discussies werden 
gevoerd, maar op het einde van de rit werden de rangen gesloten 
en stond iedereen achter de genomen standpunten. Ondertussen 
leerde ik nieuwe collega’s kennen met vaak verhelderende en in-
spirerende ideeën…

Net zoals de apotheek heel laagdrempelig is voor onze patiënten, 
zo ook is De Westvlaamse voor zijn apothekers. Heb je een vraag 
of weet je ergens geen raad mee, aarzel niet en contacteer De 
Westvlaamse. Ben je ergens niet mee akkoord, laat het ons we-
ten. Spreek de bestuursleden aan zodat we perfect weten wat er 
leeft en gebeurt op het terrein. Schouderklopjes geven mag na-
tuurlijk ook altijd…

Samen met 3 collega’s zetel ik in de vestigingscommissie van De 
Westvlaamse. Onze taak bestaat erin om na te gaan of alle ver-
melde gegevens in het dossier stroken met de werkelijkheid. Ad-
vies moeten wij niet uitbrengen, dat is de taak van de Provinciaal Geneeskundige Commissie, de farmaceutische 
inspectie en APB. Bepaalde overplaatsingen zijn terecht en logisch maar andere zijn dat volgens mij helemaal niet 
en hebben andere bedoelingen. Dankzij een zwakke plek in de wetgeving krijgen die toch groen licht. Toch blijven 
we hameren op dezelfde spijker in de hoop de wetteksten aangepast te zien. Dit is echter een politiek spel en 
vergt heel veel geduld en tijd. Maar we geven niet op, we zetten door. Een typisch kenmerk van De Westvlaamse…

Verder ben ik betrokken bij De Westvlaamse Accountancy. Een heel performant, nuchter en betaalbaar boek-
houdkantoor waarvan velen het bestaan niet kennen. Aarzel niet ook hen aan te spreken, al is het maar voor een 
second opinion. Zaakvoerder Bart en zijn team zullen u graag helpen.

Als vertegenwoordiger van De Westvlaamse maak ik deel uit van de raad van bestuur van Officinall. Een flexibele 
firma gespecialiseerd in apotheeksoftware op maat van de klant met zetel in Sint-Martens-Latem. Op IT-gebied 
evolueert alles razendsnel. Op het einde van de bestuursraad heb ik iedere keer het gevoel dat we niet in een 
tijdperk van verandering leven maar in een verandering van tijdperk…

Verder ben ik ook actief in het begeleidingscomité van Farmatools. Een IT-bedrijfje van De Westvlaamse dat o.a. 
gebruiksvriendelijke en heel betaalbare websites voor apotheken en verschillende praktische tools om het da-
gelijks werk in de apotheek te vereenvoudigen, ontwikkelt. Neem gerust contact op via De Westvlaamse om dit 
allemaal te ontdekken.

Tot slot blijf ik steeds op zoek naar eenvoudige, praktische oplossingen. Alle regels opgelegd van hogerhand moe-
ten in de praktijk ook werkbaar zijn. Hou het simpel en eenvoudig: Less is more…
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Collega Katherine Stubbe werd Godgewijde vrouw

Op zondagnamiddag 4 september werd Katherine Stubbe (46) uit Kortrijk door Mgr De Kesel gewijd als Godgewijde vrouw. 
Katherine kreeg haar roeping op haar 29ste. Het duurde meer dan 15 jaar eer ze publiekelijk ‘ja’ zei tegen die roeping. We 
gingen na haar wijding op bezoek bij collega Katherine Stubbe, die Godgewijde vrouw werd en de gelofte van het celibaat 
aflegde. Katherine blijft een vrouw ìn de wereld maar niet vàn de wereld.

Proficiat met uw wijding, Katherine. U koos voor een leven 
als Godgewijde vrouw. Wat is het verschil met een zuster?
“Een zuster, een religieuze dus, leeft in een gemeenschap en 
legt ook haar geloften af in de gemeenschap. Een zuster legt 
geloften af van celibaat, gehoorzaamheid naar haar overste 
en de gelofte van armoede. Ik leg enkel die van het celibaat 
af. Ik weet niet of ik een persoon ben om in een gemeen-
schap te leven. Ik kreeg mijn roeping op
mijn 29ste en ben nu 46 jaar. Ik had mijn leven ook al opge-
bouwd.”

Op zich hangt u eigenlijk af van de bisschop. Kan u in één of 
andere parochie geplaatst worden?
“Een priester heeft een ambt, een kloosterzuster haar over-
ste, maar ik mag Christus toebehoren. Ik ben zelfstandig en 
blijf mijn apotheek houden. Een Godgewijde vrouw krijgt 
geen taken toebedeeld. Ik mag ook geen eucharistievierin-
gen leiden, het consecratiegebed uitspreken of sacramenten 
toedienen. Mijn werk op de parochie doe
ik als geëngageerde vrijwilliger.”

Wilde u zelf geroepen worden?
“Ik stond daar niet bij stil. Ik ging al drie à vier jaar naar 
Sint-Michiel in Kortrijk. Daar werd de viering afgesloten met 
volgend gebed: ‘Roep jonge mensen tot uw dienst, opdat zij 
in uw spoor de weg van zelfvergeten liefde gaan’. In het begin 
bid je dat gebed mee, maar op een bepaald moment komt de 
bewustwording van dat gebed.
Ik dacht dan bij mezelf: ‘roep er maar veel, maar laat mij ge-
rust’.”

Hoe besefte u dan dat u zelf geroepen werd?
“Ik heb mijn roeping ontvangen op mijn 29ste. Het was een 
nachtelijke ervaring in mei 1999, waar ik geroepen werd 
door Iemand. Ik blijf zeggen dat ik een stem gehoord heb. Er 
was alvast niemand lijfelijks in de kamer. Dat was de start van 
mijn roeping. Ik wist toen dat ik geroepen werd, maar niet in 
welke vorm.”

Wat verandert er nu voor u als Godgewijde vrouw?
“Er verandert uiterlijk niets. Als Godgewijde kan je je aan-
sluiten bij een bepaalde spiritualiteit, maar dit hoeft niet. Ik 
beleef mijn engagement volledig binnen mijn parochie. Ik 
blijf toegewijd aan Christus. Dat is geen keuze die ik maakte, 
maar ik werd hiervoor geroepen.”

Is een Godgewijde vrouw de moderne versie van een be-
gijn?
“Begijntjes hadden samenwerkingsverbanden. Ze kwamen 

samen om te bidden. Ik bid thuis alleen mijn morgen- of 
avondgebed. Tijdens de weekends zijn er eucharistievierin-
gen op mijn parochie. Op weekdagen kan ik hiervoor naar 
het rusthuis in Ingelmunster. Mijn dagelijkse eucharistie is 
mijn bron van vreugde en van kracht.”

Op welke manier bleef u ook als jongere uw geloof bele-
ven?
“Ik ben gelovig opgevoed en ging wekelijks naar de mis met 
mijn ouders. Ook als jongere bleef ik dit doen, terwijl ande-
ren afhaakten. Op de parochie had ik niet het geluk om als 
meisje misdienaar te worden en er was ook geen jongeren-
werking. Toen ik studeerde zocht ik naar een plaats waar er 
nog laat op de avond een viering was, en dat was op Sint-Mi-
chiel in Kortrijk. Daar moet ik begonnen zijn op mijn 23 of 
24ste. Ik ging er niet enkel naar de eucharistieviering, maar 
ook voor de morgen- en avondgebeden sloot ik aan. Je groeit 
daar voor een stuk in. Ik werd gestimuleerd om na te denken 
waarom ik geloofde.”

U beloofde om celibatair te leven. Vindt u dat niet moeilijk?
“Ik heb nog voor mijn roeping een relatie gehad. Dat heeft 
me nooit voldoening gegeven. Ik zag het meer als een goede 
vriend. We zagen mekaar iets meer dan gewone vrienden, 
maar voor mij voelde dit niet aan als een relatie. Nu is het an-
ders, ik voel echt de liefde van God en behoor hem toe. Mijn 
nichtjes vertelden op school trots dat hun tante getrouwd is 
met God, en eigenlijk hebben ze gelijk.”

Collega Stubbe werd uitgenodigd voor een gesprek 
bij Van Gils & gasten. Herbekijk het fragment online 
via www.een.be/van-gils-gasten.
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Acetazolamidetabletten zijn verkrijgbaar als specialiteit 
(Diamox®). Bij pediatrische toepassing of bij personen met 
slikproblemen kan er vraag zijn naar een vloeibare vorm.

In eerste instantie werd gezocht naar een formulering voor een oplossing voor oraal gebruik. Acetazolamide is 
een zwak zuur, dat beter oplost bij een hoge pH. Voor een oplossing van 5mg/ml acetazolamide in water moet 
de pH ten minste 8 zijn. Deze oplossing is niet stabiel: een proefformulering bevatte na 2 weken nog slechts 80% 
acetazolamide. Daarna is men overgegaan tot de formulering van een suspensie voor oraal gebruik. Citroenzuur 
is aan de suspensie toegevoegd om de, voor de stabiliteit van acetazolamide, optimale pH van 4 te bereiken. 
Bij het laten staan kan wel een hardnekkig sediment gevormd worden, dat pas na zeer krachtig schudden weer 
opschudbaar is. 

Acetazolamidesuspensie 10 mg/ml (100ml)

SAMENSTELLING
R/  Acetazolamide    1 g
 Citroenzuur monohydraat   370 mg
 Aluminiummagnesiumsilicaat  890 mg
 Natriumcarboxymethylcellulose  890 mg
 Methylparahydroxybenzoaat  70 mg
 Sirupus simplex    33.3 g
 Aqua purificata    72.5 g

BEREIDINGSWIJZE
• Los citroenzuur monohydraat en methylparahydroxybenzoaat op in een bekerglas met opgewarmd water
• Maken van NaCMC-slijm:

 ) Dispergeer in een mortier het aluminiummagnesiumsilicilaat en het NaCMC in de warme waterop-
lossing onder krachtig roeren met een stamper

 ) Laat ongeveer een half uur staan en meng dan tot klontervrij
•  Dispergeer acetazolamide in een nieuwe mortier in een gedeelte van de suikerstroop. Meng daarna met 

de rest van de suikerstroop en het NaCMC-slijm.

De suspensie kan nazwellen. Om deze reden wordt aanbevolen om de suspensie na bereiding nog een dag te 
laten staan om volledige zwelling te bereiken. 

BEWARING
Bewaren op kamertemperatuur. 

HOUDBAARHEID
Op basis van de fysische stabiliteit is de houdbaarheid gesteld op 3 maanden. 

Magistrale bereiding bij hoogteziekte

Magistraal
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WEETJE VAN DE HELPDESK
Op de dienst beroepsontwikkeling staat de telefoon niet stil! Ons team 

is dan ook continu in de weer met het behandelen van vragen rond 
magistrale bereidingen, apotheekwetgeving, boekhouding en o.a. 

administratieve vragen.

Wij vonden het een goed idee om interessante weetjes te delen 
in deze nieuwe rubriek ‘Weetje van de helpdesk’.

Wist je dat Sint-Janskruid enkel op voorschrift is vanaf een dag-
dosis van meer dan 900 mg? 

Er wordt dus uitgegaan van de dagdosis zoals die op de bijsluiter 
vermeld staat. Het kan dus zijn dat een preparaat met een hogere dosis 

per capsule dat maar 2 maal per dag moet ingenomen worden vrij van 
voorschrift is, terwijl een lager gedoseerd preparaat dat 3 maal daags inge-

nomen moet worden wél op voorschrift is. Dit is het geval wanneer we Zibrine® en Hyperiplant® 
vergelijken: Zibrine®  is vrij van voorschrift wegens een dagdosis van 2 x 425 mg = 850 mg, terwijl Hyperi-
plant®  wel op voorschrift is omdat de dagdosis 900 mg is (3 x 300 mg).

AFLEVERING
Donkere fles, met doseerhulpmiddel.
Etiket ‘Schudden voor gebruik’.

ENKELE VOORZORGEN:
• Gecontra-indiceerd o.a. bij ernstige lever- of (bij)nierinsufficiëntie en bij overgevoeligheid voor                              

sulfonamiden.
• Bij diabetici kan acetazolamide de glucosetolerantie beïnvloeden met gevaar voor hyperglycemie.
• Voornaamste ongewenste effecten: gastro-intestinale klachten (nausea, verlies van eetlust, diarree, …), 

smaakstoornissen (o.a. bij inname van bier of andere gashoudende dranken), tintelingen in de ledematen, 
slaperigheid, hoofdpijn, depressie, …

REFERENTIES
• Informatorium Medicamentorum, 2014
• Formularium der Nederlandse Apothekers, 2013
• LNA procedure, Orale suspensie
• https://www.tmf-ftm.be
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Farmaceutische zorg 
bij hoogteziekte

Wanneer patiënten een reis plannen naar een hogergelegen streek, moet u met verschillende zaken rekening 
houden. Evident is dat een goed uitgedokterde reisapotheek van vitaal belang is. Er bestaat uiteraard ook een 
risico op onderkoeling en vrieswonden, zonnebrand, fototoxiciteit en oogproblemen (o.a. UV- keratitis) door 
de hoogtezon. Extreem droge lucht en stof kunnen het dragen van contactlenzen bemoeilijken. Bij keratotomie 
(krasjes) zal de cornea onregelmatig zwellen op hoogte, waardoor het zicht soms met 3 dioptrie zal veranderen 
(bril meenemen). Dit is niet het geval bij laserbehandeling.

Extra aandacht moet gaan naar het risico op hoogteziekte. Acute hoogteziekte ontstaat wanneer men zich onvol-
doende kan aanpassen aan de lage zuurstofdruk aanwezig op grote hoogte. De meeste gevallen van hoogteziekte 
zijn te wijten aan onvoldoende tijd voor acclimatisatie bij hoogtes boven de 3.000 meter. Te snel stijgen betekent 
voor iemand die de dagen voordien verbleef in onze streken, stijgen met meer dan 500 meter per dag en over-
nachten op een hoogte boven de 2.500 meter. Bij te snel stijgen schat men de kans op hoogteziekte op 25% bij 
een verblijf vanaf 3.500 à 4.000 meter en op 45% bij een verblijf vanaf 5.000 meter.

Wanneer iemand rechtstreeks naar hooggelegen streken vliegt bv. Cusco (Peru, 3225 m), La Paz (Bolivië, 3658-
4018 m), Lhasa (Tibet, 3685 m), Leh (Ladakh, 3505 m), moet men dus zeker rekening te houden met het risico op 
acute hoogteziekte. 

WIE?
De gevoeligheid voor acute hoogteziekte is afhankelijk van persoon tot persoon en is niet afhankelijk van de fysie-
ke conditie, noch van het aantal keren dat men reeds op grote hoogte verbleef. De individuele gevoeligheid is wel 
redelijk constant: indien men reeds eerder last gehad heeft, heeft men meer kans om opnieuw last te hebben de 
volgende reis. Patiënten met hart- en longaandoeningen lopen meer risico.

SYMPTOMEN?
De symptomen van hoogteziekte beginnen binnen 3 dagen na aankomst en kunnen tot 5 dagen duren indien men 
op die hoogte blijft en niet verder stijgt. Hoogteziekte treedt op bij het tekortschieten van de mechanismen van 
het lichaam die gewoonlijk op grote hoogte voor het daar heersende zuurstoftekort compenseren. Hierdoor kan 
vochtuittreding uit de kleinste bloedvaten optreden.

Farmaceutische zorg
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In het begin zijn de symptomen van de acute hoogteziekte mild: hoofdpijn, vermoeidheid en zwaktegevoel, ge-
brek aan eetlust, misselijkheid, slapeloosheid, duizeligheid, zich algemeen onwel voelen, soms opzwellen van 
handen, voeten en gezicht (eerst de oogleden).

De ernst van de symptomen hangt vooral af van de hoogte en het aantal dagen dat men rond 2000m heeft geac-
climatiseerd, de inspanningen die men daar levert en of men er blijft overnachten. 

De klachten kunnen verergeren:
• Nausea en braken
• Droge hoest en kortademigheid in rust (“men kan geen zin meer uitspreken zonder naar adem te happen”)
• Soms uiteindelijk levensbedreigende toestanden (zelden bij < 3000 m) zoals 

 ) Hoogtelongoedeem: vocht in de longblaasjes, met koorts en een droge hoest die erger wordt en 
evolueert naar kortademigheid bij rust, orthopnoe (“niet kunnen platliggen want men wordt dan 
kortademig”) en tenslotte ophoesten van rozig sputum.

EN/OF

 ) Hoogtehersenoedeem: opzwellen van de hersenen met hoofdpijn die niet meer reageert op pijn-
stillers, instabiele “dronkemans”gang, toenemend braken en geleidelijk bewustzijnsverlies.

PREVENTIE
Preventie is extreem belangrijk en bestaat uit de volgende maatregelen: 

• Traag stijgen en voldoende tijd voor acclimatisatie (eerst enkele dagen verblijven op ± 2.000 meter hoog-
te, vanaf 3.000 meter niet meer dan 300 meter per dag stijgen en een rustdag inlassen per 1.000 meter 
stijging).

• Vermijd slaapmiddelen en overmatig gebruik van alcohol.
• Zorg voor een voldoende vochtinname (de urine moet helder blijven), zelfs indien er geen dorstgevoel 

aanwezig is. Het vochtverlies via de ademhaling is immers sterk toegenomen (o.a. door de hyperventilatie 
in een omgeving met een verlaagde atmosferische druk) en het eventuele gebruik van acetazolamide (Di-
amox®) leidt ook nog eens tot extra vochtverlies.

• Personen met een hoger risico (bv. reeds eerder last van hoogteziekte, jonger dan 40 jaar, geen acclimati-
satie-nachten rond 2000m) kunnen preventief acetazolamide innemen. Dit bevordert de acclimatisatie (2 
keer sneller), waardoor de klachten verminderen. De werking berust op de door acetazolamide geïndu-
ceerde metabole acidose, waardoor de ademhaling en de diurese gestimuleerd worden. Dit kan de respi-
ratoire alkalose, die bij hoogteziekte optreedt en die het ademcentrum remt, terugdringen. Het maskeert 
geen alarmsymptomen. Iedereen die boven 3000m gaan trekken zou acetazolamide moeten meenemen 
om er mee te starten bij de eerste symptomen van hoogteziekte.

Acetazolamide (Diamox® of magistraal):
 ) Posologie: 

 ͳ Volwassenen: 2 x ½ tablet van 250 mg (=2 x 125 mg) per dag (7 mg/kg lichaamsgewicht per dag 
in 2 dosissen).

 ͳ Kinderen (zelden): 5 mg/ kg per dag in 2 giften.
 ͳ Starten 1 dag voor het bereiken van 3000 m tot 2 dagen na het bereiken van de uiteindelijke 

hoogte.
 ͳ Dosis verhogen tot 2 x 250 mg per dag indien toch klachten.
 ͳ De tweede inname best ten laatste rond 16.00 uur in de namiddag (diuretisch effect). 

 ) Bijwerkingen: Gastro-intestinale klachten (nausea, verlies van eetlust, diarree, …), smaakstoornis-
sen (o.a. bij inname van bier of andere gashoudende dranken), (soms zeer vervelende) tintelingen 
in de ledematen, slaperigheid, hoofdpijn, depressie, …

 ) Contra-indicaties: allergie voor sulfamiden, ernstige nierinsufficiëntie, leveraandoeningen, zwan-
gerschap
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Farmaceutische zorg

• Acetazolamide 125 mg (ev. 250 mg) voor het slapen werkt ook prima tegen de slapeloosheid op grote hoogte 
(wel diuretisch effect). 

• Preventief kan ook dexamethason gegeven worden, maar dit wordt enkel aangeraden wanneer acetazo-
lamide gecontra-indiceerd is of wanneer een snel effect vereist is bv. wanneer snel stijgen niet kan vermeden 
worden (bv. bij een reddingsactie).

 ) Posologie (als di-Na-fosfaat): volwassenen 4 mg (2 à) 4 x per dag te beginnen 2 dagen voorafgaand 
aan het verblijf op grote hoogte 
(dexamethasone 1 mg = dexamethasone di-Na-fosfaat 1.32 mg)

• Voor ginkgo biloba-extracten zijn de gegevens over doeltreffendheid ter preventie van hoogteziekte tegen-
strijdig.

BEHANDELING
Behandeling van milde acute hoogteziekte: 

• Stijg niet verder. Rust een dag extra of langer en overnacht, indien mogelijk op 500 meter lager. Vochtinna-
me helpt niet tegen hoogteziekte, maar is nuttig om dehydratie als oorzaak van de klachten uit te sluiten.

• Start bij de eerste symptomen van hoogteziekte (hoofdpijn en eventueel één van de andere klachten) met 
Diamox® 1 tablet van 250mg, 2 x per dag, gedurende 2-3 dagen of korter indien men eerder afdaalt. Dit 
zorgt voor een snellere acclimatisatie.

• Neem eventueel 1 g paracetamol of 600 mg ibuprofen voor de hoofdpijn (geen acetylsalicylzuur indien 
ook acetazolamide  interactie!) en metoclopramide/domperidone voor de misselijkheid. 

• Blijven de klachten aanhouden of nemen ze toe dan moet men minstens 500 m dalen! 
• Zodra de klachten verdwenen zijn kan men voorzichtig verder klimmen. 

Behandeling van ernstige acute hoogteziekte: 
• Alarmsymptomen zijn onder andere kortademigheid in rust en/of bij plat lig-

gen, evenwichts- of bewustzijnsstoornissen.
• Een snelle afdaling tot beneden 2500 m is noodzakelijk voor het overleven! 

Medicatie mag in geen geval een snelle en levensreddende afdaling doen 
uitstellen! 

•  Indien mogelijk zuurstof toedienen, of, bij gebrek hieraan kan een draagbare 
opblaasbare hyperbare “kamer” (drukzak met voetpomp) gebruikt worden. 
Deze bieden slechts een tijdelijke oplossing omdat het effect afneemt na en-
kele uren. 

•  Zuurstoftoediening steeds combineren met: 
 ) Diamox®: 250 mg 2 x /dag (ook wel 250 mg 3 x / dag of 500 mg 1 x /dag). 

Acetazolamide kan gestopt worden eens de symptomen verdwenen zijn. 
Dit kan tot 24 uur duren en de hoofdpijn kan tijdelijk verergeren.

 ) Bij (dreigend) hersenoedeem: corticosteroiden (innemen zolang er risico 
is op hoogteziekte)

 ͳ Dexamethasone (eerste keuze): 8 mg als startdosis, vervolgens 4 
mg om de 6 uur (of 32 mg ineens in geval van hoge nood).

 ͳ Of eventueel methylprednisolone (Medrol®): 48-64 mg als start-
dosis, vervolgens 24-32 mg om de 6 uur (geen wetenschappelijke 
gegevens over de exacte dosering). 

 ) Bij (dreigend) longoedeem: 
 ͳ Nifedipine als aanvalsbehandeling, vervolgens om de 6 uur.
 ͳ Lasix® speelt hier geen enkele rol.

REFERENTIES:
• http://www.itg.be/itg/Uploads/MedServ/nhoogte.pdf
• http://www.itg.be/itg/generalsite/Default.aspx?WPID=856&MIID=712&L=N
• Zomer, reizen en geneesmiddelen: een update. Folia Pharmacotherapeutica, 39, mei 2012, p. 38-39.
• http://www.merckmanual.nl/mmhenl/print/sec24/ch296/ch296a.html
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De Westvlaamse is heel nauw betrokken bij het project farmaceutische zorg bij dementie, kortweg FAZODEM, 
dat uitgevoerd wordt door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met de universiteit 
Antwerpen, KAVA, VAN en Domus Medica. Wij zetelen namelijk in de stuurgroep en hielpen in een eerste fase 
mee aan het ontwikkelen van verschillende hulpmiddelen voor de apotheker, die hem in staat moeten stellen 
om goede farmaceutische zorg te kunnen bieden en om de patiënt en/of zijn mantelzorger te ondersteunen en 
te oriënteren:

 � Een praktische gids over geneesmiddelen bij dementie. Hier is er ook aandacht voor het prakti-
sche gebruik van de geneesmiddelen en wordt er stilgestaan bij het geven van advies bij slikproble-
men, overdosering en een vergeten dosis. Deze gids zal ook digitaal beschikbaar zijn.

 � Een kennispakket met uitvoerige uitleg over de pathologie, de oorzaken van dementie, de diagno-
se, mogelijk nieuwe medicatie, preventieve maatregelen, …

 � Patiëntenfolders die een alternatief moeten zijn voor de klassieke bijsluiters. Hier wordt gepro-
beerd om in eenvoudige, duidelijke taal met gebruik van afbeeldingen de noodzakelijke uitleg te 
geven. Ook wordt er telkens een foto van de geneesmiddelenverpakking én de voor- en achterkant 
van de tablet getoond.

 � Signalenwaaier dementie: aan de hand van 10 mogelijke signalen van dementie kan de apotheker 
tijdig doorverwijzen naar de arts.

 � Toolkit met achtergrondinformatie en praktische aanbevelingen om mantelzorgers te ondersteu-
nen. De zorg voor een dementerende is niet te onderschatten en vandaar het belang om aandacht 
te hebben voor eventuele overbelasting van de mantelzorger.

 � Doorverwijsbrochure opgesteld volgens de behoeften van de mantelzorger of de persoon met 
dementie met een overzicht van het aanbod van zorg- en dienstverlening bij dementie.

We zitten nu momenteel in een tweede fase waarbij in een beperkt aantal Antwerpse apotheken de bruikbaar-
heid van de ontwikkelde hulpmiddelen wordt geëvalueerd.

In een derde fase wordt dit over de ganse provincie Antwerpen uitgerold en is het de bedoeling dat dit ook in 
West-Vlaanderen geïmplementeerd wordt.

Project FAZODEM
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Farmaceutische zorg

Medicatiereview met de 
GheOP3S-tool
Leonie is een gezonde 91-jarige vrouw en woont nog samen thuis met haar echtgenoot, Julien. Julien is echter 
zorgbehoevend na een heupfractuur en daarom komt tweemaal per week een thuisverpleegkundige aan huis. 
Leonie komt bij u in de apotheek en klaagt van diarree en ‘slappe benen’, met een valincident in de afgelopen 
week. Ook blijkt ze recent zes kilogram vermagerd te zijn en heeft ze de laatste tijd dikwijls last van neusbloedin-
gen. Aangezien deze klachten u verontrusten stelt u haar voor om de huisarts te contacteren. Daarnaast lijkt het 
u een goede gelegenheid om de medicatie van deze patiënte eens na te kijken.

Betahistine 16mg 1 x daags 1 co om 8h & 1 x daags ½ co om 18h 

Coruno 16mg 1 x daags 1 co om 8h

Dipyridamole 75mg 2 x daags 1 co om 8h en 18h

Emconcor 5mg 1 x daags ½ co om 8h

Esomeprazole 20mg 1 x daags 1 co om 8h

Nutrof omega 1 x daags 1 co om 8h

Primperan 10mg 2 x daags 1 co 15’ voor maaltijd

Na het overlopen van GheOP3S-tool, blijken volgende items op toepassing bij deze patiënt:

ITEM 18: DIPYRIDAMOLE MONOTHERAPIE
Er bestaat slechts zeer zwakke evidentie voor de doeltreffendheid van dipyridamole in monotherapie. Er zijn 
doeltreffendere alternatieven beschikbaar. 

 ) Mogelijke aanbeveling voor de arts:
Suggereer de therapie te vervangen door een lage dosis acetylsalicylzuur (< 100mg) of de therapie stop 
te zetten bij een laagrisico patiënt (bv. primaire preventie zonder comorbiditeit). 

ITEM 22: METOCLOPRAMIDE
Oudere mensen zijn gevoeliger voor de ongewenste effecten van prokinetica, met in het bijzonder extrapiramida-
le symptomen. Metoclopramide wordt bovendien renaal geklaard, wat bij ouderen met verminderde nierfunctie 
de problemen nog kan versterken. Chronisch gebruik wordt in elk geval ontraden (max. 5 dagen) en metoclopra-
mide is ook opgenomen in de lijst van geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen. 

 ) Het is raadzaam om altijd na te gaan of 
de misselijkheid/braken geen bijwerking 
is van andere medicatie die door de pa-
tiënt wordt ingenomen. Evalueer of bij 
deze patiënt alle niet-medicamenteuze 
maatregelen reeds genomen zijn en/of 
medicamenteuze behandeling eventu-
eel vermeden kan worden. 

 ) Mogelijke aanbeveling voor de arts:
Wanneer medicamenteuze therapie 
noodzakelijk lijkt, bespreek of niet-medi-
camenteuze therapie in combinatie met 
een maximale dagdosering van 3 x 5mg/
dag gedurende een maximum van 5 da-
gen zou kunnen volstaan. 
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ITEM 45: CALCIUM/ VITAMINE D SUPPLETIE BIJ PATIËNTEN MET OSTEOPOROSE RISICO
Volgens de FRAX-tool (http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp) is Leonie een hoog risico patiënte voor een oste-
oporotische breuk (de factor BMD (=botmineraal densiteit) mag opengelaten worden). Vanaf een voorspeld risi-
copercentage > 10 is een calcium/vitamine D supplement aangewezen. Bovendien heeft er recent een valincident 
plaatsgevonden. 

 ) Mogelijke aanbeveling voor de arts:
Bespreek of het bij Leonie te overwegen valt een Calcium/vitamine D supplement op te starten omwille 
van een verhoogd risico op osteoporose en het recente valincident. 

ITEM 81: SPECIFIEKE FARMACEUTISCHE ZORG
De slikbelasting ’s ochtends ligt voor deze patiënt erg hoog. Ook gebeurt de inname van esomeprazole momen-
teel samen met het ontbijt. 

 ) Mogelijke aanbeveling voor de patiënt:
Benadruk het belang van een correct innamemoment van de protonpompinhibitor (15 à 30’ voor ontbijt). 
Stel voor om de tablet Nutrof omega® ’s avonds in te nemen. 

REFERENTIES:
• Eenheid farmaceutische zorg (Boussery K., Tommelein E.), Universiteit Gent
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Farmaceutische zorg

Ons apothekersberoep is zich in een sneltreinvaart aan het ontwikkelen. 
Dit hoeft geen betoog meer. We zijn er ons van bewust dat een continue 
ondersteuning en motivatie om begeleidingsgesprekken te voeren essen-
tieel is. Net als in 2014 is GSK bereid de implementatie van de begelei-
dingsgesprekken bij astma te ondersteunen door de vorming van apothe-
kers financieel te ondersteunen.

Volgende initiatieven zijn voorzien:

1. Vooreerst worden opnieuw workshops georganiseerd waar op een interactieve 
manier een kleine groep van 15 à 20 apothekers een praktische training krijgt 
in het uitvoeren van begeleidingsgesprekken. Vroeger sprak men over Begelei-
dingsgesprekken Nieuwe Medicatie (BNM) maar dit is nu verruimd naar bege-
leidingsgesprekken Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG). Dit omdat men in de 
toekomst de begeleidingsgesprekken wil verbreden van astma naar andere aan-
doeningen zoals osteoporose en chronische patiënten met onvoldoende symp-
toomcontrole. Ieder van ons weet dat de twee grootste pijnpunten bij de behan-
deling van astma de gebrekkige therapietrouw en de verkeerde inhalatietechniek 
zijn. Dit zijn de twee domeinen waar we als apothekers een belangrijke rol kunnen 
vervullen. Deze zaken, naast enkele belangrijk communicatietechnieken, komen 
aan bod tijdens de workshops. Voor West-Vlaanderen zijn 3 workshops voorzien. 
Een aparte uitnodiging mag u binnenkort van ons verwachten.

 
2. Daarnaast werden reeds coaches opgeleid die trainingen geven ter plaatse in de 

apotheek. Deze opleidingen “on the floor” worden aangeboden aan de deelne-
mers van de workshops die interesse vertonen in deze personal coach sessies. 
Hierover wordt tijdens de workshops meer informatie gegeven.

In dit kader willen we u nog de stand van zaken meegeven van het ‘Polymedicatie’ 
pilootproject van APB (SIMENON studie). De eerste fase (pre-piloot) was een haal-
baarheidsstudie in een heel klein aantal apotheken met de bedoeling een realistisch 
protocol te ontwikkelen voor het uitvoeren van een medicatiereview in de Belgische 
apotheken. Dit gedeelte is nu afgerond. 
De tweede fase is het eigenlijke pilootproject en start begin november. Daarin moeten 
een 75-tal apotheken bij 900 gepolymediceerde ambulante oudere (>70 j.) patiënten 
een medicatiereview (met dus bijhorend patiënten gesprek over het eigenlijke ge-
neesmiddelengebruik en de daaraan gebonden problemen) uitvoeren. 

Zoals reeds eerder gemeld en onderling onder de beroepsverenigingen afgesproken, 
hebben de Westvlaamse en Limburgse apothekersvereniging (KLAV) deelgenomen 
aan het ‘Osteoporose pilootproject’ terwijl de Antwerpse (KAVA), Brabantse (BAF) en 
Oost-Vlaamse (KOVAG) beroepsverenigingen nu deelnemen aan dit project.

Goed Gebruik Genees-
middelen (= GGG)
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Tekst

Oktober en november zijn dé vaccinatiemaanden bij uitstek. Deze periode is het 
uitgelezen moment om uw patiënten aan te spreken over hun griepprik. Uw soft-
ware helpt u daarbij door middel van pop-ups. Hoe deze werken en wanneer ze 
op uw scherm verschijnen, leggen we in deze nieuwsbrief uit. 
 

 

POP-UPS IN UW SOFTWARE  
Welke softwarepakketten? 
 Farmad 
 Officinall 
 Corilus - Greenock 

Sinds de laatste update van uw softwarepakket verschijnt een pop-up bij deze personen 
die in aanmerking komen voor een griepvaccin. Uw programma spoort automatisch   
risicopersonen op aan de hand van de medicatiehistoriek. Opgelet: om een overload 
aan pop-ups op uw scherm te vermijden, krijgt u echter geen pop-up te zien bij         
patiënten ouder dan 50 jaar! 

U blijft dus best in elk geval de CNK-code scannen! Eens de code ingescand is of de pop-up afgehandeld is, zal de melding in de 
toekomst niet meer verschijnen op uw scherm. 

De CNK moet gekoppeld worden aan een voorschrift, zodat de code zou binnenkomen bij de  

tarificatiedienst. Maak goede afspraken met uw apotheekteam over hoe u te werk gaat! 

 

WAAROM SCANNEN?  
Er gaan stemmen op om de verdeling van de vaccins op andere manieren, buiten de apotheek, te laten verlopen. Dat mag niet 
gebeuren! We moeten aantonen dat wij, apothekers, een niet te onderschatten impact hebben op de griepvaccinatiegraad. 
Het is daarom van enorm groot belang dat u de CNK-code inscant, of u nu een flyer hebt meegegeven aan uw patiënt of niet! 
Van zodra u patiënten aanspreekt over hun griepvaccin scant u de code in!  

Het is de bedoeling om met het cijfermateriaal aan te tonen dat de apotheker wel degelijk een verschil kan maken!  

© VAN 

5520-580 

 

TOOLS DIE U ONDERSTEUNEN BIJ DE CAMPAGNE: 

 Pop-ups bij risicopatiënten via software 
 Flyers over griep- en pneumokokkenvaccinatie 
 Reservatiekaartjes om het griepvaccin klaar te leggen in de apotheek 
 Geldmatje 
 Video met tips & tricks van prof. Gert Laekeman en apr. Nele De Pla 
 

De vaccinatieperiode breekt aan,  
hoog tijd om te sensibiliseren! 

Oktober 2016 
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Binnen roken is nooit oké
Wist je dat...

 … 1 op de 3 rokende ouders nog steeds in hun eigen woning rookt?
 … in tabaksrook meer dan 4000 giftige stoffen zitten, waarvan er minstens 

70 kanker kunnen veroorzaken?
 … giftige stoffen uit tabaksrook tot wel 5 uur in de lucht blijven hangen en 

zich overal op vastzetten? 

Kinderen worden er ziek van 
De giftige stoffen zijn schadelijk voor kinderen van alle leeftijden: 

• Ze hoesten meer en hebben vaker last van een piepende ademhaling. 
• Ze hebben meer kans op astma, longontsteking en bronchitis.
• Kinderen met astma kunnen meer aanvallen krijgen, die ook heviger zijn.
• Ze krijgen vaker een oorontsteking en andere gehoorproblemen.
• Peuters die meeroken hebben vaker huidproblemen.
• Baby’s hebben meer kans om te sterven aan wiegendood.

Wat helpt niet?
 2 Roken aan de open achterdeur of het open raam
 2 Roken onder de dampkap
 2 Minder roken in huis
 2 Luchtverfrisser of luchtreinigers gebruiken
 2 Roken in een aparte kamer

Wat helpt dan wel?
 9 Buiten roken!

Binnen roken is nooit oké,
Ook niet onder de dampkap!

Deel de Youtube-filmpjes van de campagne ‘Kom op Tegen Kanker’ op je website en/of via sociale media!
Spot 1: http://youtu.be/Ot_kPBVZ8QE
Spot 2: http://youtu.be/Wlc_yJ3t77s

Preventie
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Steun de campagne 
‘Binnen roken is nooit oké’ 

 
Met de campagne ‘Binnen roken is nooit oké’ van Kom op tegen Kanker, wil de Vlaamse Overheid rokende 
ouders ertoe aanzetten om niet meer in huis te roken. Centraal in de campagne staat de interactieve website                
www.nooitbinnenroken.be.

Hoe concreet aanpakken in de apotheek?
De rol van de apotheker is van doorslaggevend belang voor het succes van deze cam-
pagne. Een poster in de apotheek, een display met folders op de toonbank: het kan 
een goede aanleiding zijn om met rokende ouders over de gevaren van meeroken te 
praten. De gespreksmethodiek “Binnen roken is geen binnenpretje” op de website 
www.passiefroken.be helpt je hierbij.

Wat kan je doen?
 ) Informatie geven over de schadelijke gevolgen van meeroken 

in huis en in de auto.
 ) Ouders en grootouders uitleggen hoe ze meeroken vermijden 

en daarbij wijzen op de misverstanden. Gebruik hiervoor de ge-
spreksmethodiek ‘meeroken is geen binnenpretje’.

 ) Filmpjes afspelen op je beeldscherm.
 ) Informatiehoekje met posters en flyers voorzien.
 ) Samen met ouders en grootouders zoeken naar haalbare op-

lossingen.

Tips en weetjes? Hoe pak je een gesprek aan met 
rokende ouders? 

Posters en folders gratis bestellen?
www.passiefroken.be

Contacteer jouw Logo voor meer info:

Logo Leieland
President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
Tel 056/44 07 94
info@logoleieland.be

Logo Midden-West-Vlaanderen
Mandellaan 101
8800 Roeselare
Tel 051/23 17 40
info@logomiddenwvl.be

Logo Brugge-Oostende
Ruddershove 4
8000 Brugge
Tel 050/ 32 72 95
info@logobrugge-oostende.be
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e-gezondheid

Informed consent geven via uw software

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING = INFORMED CONSENT = PATIENT CONSENT = THERAPEUTISCHE RELATIE

WAAROM EEN CONSENT REGISTREREN?
Via de geïnformeerde toestemming stemt de patiënt in met het elektronisch delen van zijn gezondheidsgege-
vens. Dit kan o.a. gaan over het delen van een Vitalink medicatieschema (met huisartsen, verpleegkundigen, …) 
of de medicatiehistoriek van de patiënt (= GFD). Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader 
van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming 
van het privéleven nageleefd. De patiënt kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

De toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van 
het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Wanneer u gegevens zoals het online medicatieschema of de historiek deelt, dan is dit slechts mogelijk indien 
de patiënt zijn geïnformeerde toestemming voor gegevensdeling heeft gegeven. In de meeste gevallen neemt de 
huisarts of de apotheker deze taak op zich, maar ook de verpleegkundige kan dit doen voor de patiënt. Het re-
gistreren van deze geïnformeerde toestemming impliceert dat u als zorgverstrekker de patiënt actief informeert. 
Dit kan met behulp van de folder ‘Leidraad bij de geïnformeerde toestemming’ ontworpen door de FOD Volks-
gezondheid of verwijs naar de website www.patientconsent.be. 

HOE REGISTREERT U DE PATIENT CONSENT IN UW SOFTWARE?
Er zijn momenteel 3 manieren om de toestemming van patiënten te registreren:

 , De patiënt kan zijn toestemming zelf registreren via de website van het eHealth-platform met behulp van 
zijn e-ID.

 , Mutualiteiten, ziekenhuizen (bij opname) en andere zorginstellingen kunnen de toestemming op verzoek 
van een patiënt registreren.

 , De patiënt kan vragen aan zijn arts, zijn apotheker of een personeelslid van het ziekenhuis om zijn toe-
stemming te registreren.

Via dezelfde kanalen kan de consent terug ingetrokken worden.

De elektronische registratie van de toestemmingsverklaring is intussen geïntegreerd in een aantal softwarepak-
ketten, zodat u eenvoudigweg de toestemming van uw patiënt kunt registreren. Wij tonen u per softwarepakket 
stap voor stap hoe u dit kan doen.

FARMAD
Ga in de patiëntfiche naar het tabblad ‘Info’. Pas wanneer de eID van de patiënt werd ingelezen, of het 
INSZ-nummer ingevuld is, kan de status opgevraagd worden. Klik op de knop ‘status opvragen’ en volgend 
scherm verschijnt:

Indien u een verklarende fiche wenst uit te drukken, kan dit aangevinkt worden. Dit is echter niet verplicht, 
de uitleg over de geïnformeerde toestemming kan ook mondeling gegeven worden. In de patiëntfiche is 
de knop nu groen gekleurd:
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OFFICINALL
Na selectie van de patiënt (door de eID in te lezen) verschijnt 
een overzicht van de medicatiehistoriek en farmaceutische 
zorg (groene lijnen komen uit het GFD).

In de patiëntfiche klikken we bovenaan op het tabblad ‘GFD’. 
De rode kleur toont aan dat er nog geen geïnformeerde toe-
stemming gegeven is. Via de knop ernaast ‘Registreer pa-
tient consent…’ kunnen we dit in orde brengen. Onderstaand 
scherm popt op:

 

Hier staat een link naar een internetpagina waar meer informatie over de patient consent staat, dit kan 
afgedrukt en meegegeven worden met de patiënt. Daarnaast kan ook een afschrift uitgeprint worden, dat 
u door de patiënt kan laten ondertekenen, als bewijs dat dit in uw apotheek gebeurd is. We zien dat de 
knop van patient consent nu groen gekleurd is. Via dezelfde weg kan de toestemming ingetrokken worden.

CORILUS - GREENOCK
In het patiëntveld kan u zien of de patiënt reeds zijn toestemming heeft gegeven om zijn gegevens te delen. 
Wanneer u naast de naam van de patiënt de GFD-knop ziet met een rood kruis, dan betekent dit dat het 
nog niet het geval is.

Wanneer u in dit veld klikt, komen we in de patiëntfiche terecht en klikken we op 
het tabblad ‘GFD’ (links onderaan). Vervolgens klikken we rechts op dit icoon:

Er wordt gevraagd om u te identificeren. Op die manier wordt de gebruiker geregistreerd die het consent 
verzonden heeft of heeft ingetrokken:
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e-gezondheid

Nadien verschijnt het volgende scherm:

Voor de registratie van de patient consent is (1) het INSZ-nummer van de patiënt, alsook het (2) nummer 
van de identiteitskaart noodzakelijk. Het is voldoende de eID van de patiënt in te lezen wanneer dit scherm 
openstaat. 

Nadat u de patiënt heeft geïnformeerd, heeft u 3 mogelijkheden (3): 
1. Verzenden geïnformeerde toestemming van de patiënt: de patiënt heeft zijn akkoord gegeven om zijn far-

maceutisch dossier te delen. 
2. Intrekken van de geïnformeerde toestemming van de patiënt: de patiënt heeft zijn akkoord reeds gegeven, 

maar hij wil deze intrekken. 
3. De vraag voor toestemming eHealth niet meer stellen aan de patiënt: de klant weigert om zijn farmaceu-

tisch dossier te delen. Deze vraag dient in de toekomst niet meer gesteld te worden. 
Kies de eerste optie bij akkoord. (4) Onderaan het scherm vinkt u ‘De therapeutische link tussen apotheker 
en patiënt is actief’ aan, om de therapeutische relatie te activeren. Sluit af met de groene vink.

CORILUS - PHARMAWIN
Selecteer een patiënt door de eID in te lezen en u ziet onderaan de status:
 
De letter ‘C’ in het vet met een rode streep door, toont aan dat er geen geïnformeerde toestemming gege-
ven werd door deze patiënt. We klikken op dit icoon en volgend scherm opent:

Door op de letter ‘C’ te klikken geven we de toestemming om gegevens te delen. Rechtsboven kan een 
formulier uitgeprint worden, waar meer informatie op staat over de patient consent en dat door de patiënt 
kan getekend worden.
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Afgelopen voorjaar vond onze actie rond het terugbrengen van vervallen medicatie naar de apotheek plaats. We 
willen deze actie toch nog eens onder de aandacht brengen omdat op die manier de aandacht van het publiek 
naar de apotheker getrokken wordt en alzo onze maatschappelijke en professionele rol benadrukt wordt.  

Deze gratis dienst is veel meer dan het louter ‘verzamelen’ van oude geneesmiddelen. 
We zorgen namelijk ook voor:

• Het ecologisch verantwoord selectief inzamelen en gecontroleerd vernietigen van geneesmiddelen;
• Een verhoogd efficiënt en veilig geneesmiddelengebruik door het aanmoedigen van een regelmatige 

controle van de huisapotheek;
• Het opsporen van eventueel geneesmiddelenmisbruik;
• Het voorkomen van verkeerd en/of gevaarlijk geneesmiddelengebruik, een essentieel aspect van goede 

farmaceutische zorg.

Campagnemateriaal:
• Een affiche om in de apotheek uit te hangen
• Inzamelzakken met aan de ene zijde wat wél en de andere zijde wat niet in de zak mag. Deze zakken zijn 

stevig en kunnen meerdere keren gebruikt worden.
• Een flyer met bijkomende informatie om te kopiëren en mee te geven met de patiënt. Deze flyer kan u 

downloaden van onze website of rechtstreeks mailen naar de patiënt.

Extra sorteerzakken en affiches kunnen altijd besteld worden via secretariaat@dewestvlaamse.be
€ 7,50 / 25 zakken + 2 affiches (incl. BTW)
€ 25 / 100 zakken + 5 affiches (incl. BTW)

Campagne: 
vervallen mediCatie in 

de apotheek

 

 

Oude of vervallen geneesmiddelen?    

Breng ze naar uw huisapotheker! 

 

In  samenwerking met:   
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Na vijftig jaar zal het Koninklijk Besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond-
heidszorgberoepen plaats maken voor een nieuw wettelijk kader dat de verdeling van de bevoegdheden binnen 
de gezondheidszorg zal hertekenen. Daarnaast wordt er ook ingezet op kwaliteitsgaranties.

Om van een kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen spreken, moeten er drie basisvoorwaarden ingevuld wor-
den:

1. er moeten voldoende garanties bestaan dat de zorgverleners op het terrein competent zijn;
2. gezondheidszorg moet op een multidisciplinaire, geïntegreerde manier georganiseerd worden rond de pa-

tiënt; 
en 

3. de patiënt staat in de gezondheidszorg centraal: kwaliteitsvolle zorg is zorg op maat van de patiënt en mèt 
de patiënt. De patiënt is met andere woorden geen lijdend voorwerp, maar speelt een actieve rol in zijn of 
haar eigen zorgverhaal.

A. Er zullen duidelijke beroeps- en competentieprofielen opgesteld worden die per beroeps-
groep een dynamische, open en positieve omschrijving creëren van de uitoefening. 
Deze dynamische kijk op de uitoefening van het beroep vraagt een nieuwe 
profielomschrijving, een omschrijving die de verschillende aspecten van het 
gezondheidszorgberoep belicht en de rijkheid en de veelzijdigheid ervan in 
kaart brengt.

Om een gezondheidszorgberoep te mogen uitoefenen, moet iemand nog altijd bevoegd 
zijn – met andere woorden over het juiste diploma beschikken – maar hij of zij moet 
ook bekwaam zijn en die bekwaamheid kunnen aantonen. Hiertoe zal het ‘visum’ 
voor de uitoefening van het gezondheidszorgberoep, een bredere invulling krijgen. 
Het zal een effectieve licentie worden om te mogen praktiseren, of nog een professi-
onele identiteitskaart van de zorgverlener.

Hervorming KB78: nieuw wettelijk kader 
voor gezondheidsberoepen

Beheer & economie
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Verkrijgen van het visum
Het visum wordt uitgereikt nadat de erkenning van het basisdiploma van het gezondheidszorgberoep van 
de bevoegde gemeenschap (na het voltooien van de basisopleiding) werd bekomen. Het visum wordt om 
de vijf jaar automatisch hernieuwd.

De Koning krijgt de mogelijkheid een systeem uit te werken waarin de automatische hernieuwing ver-
vangen wordt door een effectief systeem van evaluatie. Zolang dit systeem er niet is, wordt het visum 
automatisch hernieuwd. 

Behouden van het visum
Gekoppeld aan de uitreiking van het visum heeft de gezondheidszorgbeoefenaar een verplichting tot 
het bijhouden van een portfolio. Hierin worden de bewijsstukken opgenomen waarmee de beroepsbe-
oefenaar aantoont zich voldoende te hebben bijgeschoold om up-to-date te blijven met de geldende 
technieken, etc. binnen zijn beroep om aldus kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen aanbieden.  Het 
portfolio wordt bij voorkeur op elektronisch wijze bijgehouden.

Voor de artsen, tandartsen en apothekers-biologen kan er een koppeling worden voorzien met het elek-
tronisch systeem van accreditering dat door het RIZIV wordt georganiseerd.  
Bovendien wordt er een uitgebreider controlemechanisme gecreëerd. Dat moet ons in staat stellen om 
na te gaan of zorgverleners hun competenties niet overschrijden, of ze patiënten tijdig doorverwijzen en 
of ze hun verantwoordelijkheid nemen om competent te blijven – bijvoorbeeld door zich bij te scholen. 
Het controlemechanisme zal maatregelen kunnen nemen m.b.t. dit visum, wanneer blijkt dat de zorgver-
lener zijn competenties overschrijdt en daardoor geen kwaliteitsvolle gezondheidszorg verstrekt aan de 
patiënt.

Controle op het visum 
De Toezichtkamer van de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg en de gezond-
heidsinspecteurs van de FOD Volksgezondheid zullen een belangrijke rol spelen bij de controle op het 
visum. De gezondheidsinspecteurs krijgen onder meer de bevoegdheid om steekproefsgewijs te contro-
leren of de beroepsbeoefenaar effectief de vereiste bekwaamheden blijft verwerven, of hij zich confir-
meert aan de beroepspecifieke kwaliteitsnormen en of hij zijn portfolio bijhoudt.

Juridisch bevoegd is niet hetzelfde als feitelijk bekwaam binnen de gezondheidszorg
Tot op heden wordt binnen de regelgeving inzake gezondheidszorg de nadruk gelegd op het juridisch be-
voegd zijn om bepaalde handelingen inzake gezondheidszorg te stellen. Het feitelijk bekwaam zijn komt 
in de regelgeving niet aan bod. Het zijn echter twee verschillende zaken die beide de nodige aandacht 

dienen te krijgen. 

Opdat een gezondheidszorgbeoefenaar kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan de patiënt 
kan verstrekken, moet hij over een aantal bekwaamheden beschikken.

Het bekwaam zijn komt tot uiting in de effectieve uitoefening van het beroep en is bijgevolg 
minder makkelijk in regelgeving te vatten. Er wordt daarom gekozen om een generiek be-

roeps- en competentieprofiel uit te werken. Hierin wordt een aantal bekwaamheden 
voor “de gezondheidszorgbeoefenaar” opgesomd. Met bekwaamheid, of compe-
tentie, wordt gedoeld op een gedragsrepertoire waaruit blijkt dat een zorgverle-
ner is toegerust met voldoende kennis en vaardigheden op dat gebied om goed te 
functioneren in de praktijk. De competenties zijn universeel en komen in concreto 

tot uiting bij de uitoefening van activiteiten of taken binnen de gezondheidszorg.
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1. Vakbekwaamheid
2. Communicatie
3. Samenwerking
4. Kennis en wetenschap
5. Maatschappelijk handelen 
6. Organisatie 
7. Professionaliteit

Deze lijst van 7 bekwaamheden zal gebruikt worden om vorm te geven aan dit algemeen beroeps- en 
competentieprofiel. Het is niet de bedoeling om een checklist op te stellen, maar een algemeen kader te 
creëren van bekwaamheden/verantwoordelijkheden die gelden voor elke gezondheidszorgbeoefenaar.

B. Het oude model van een gezondheidszorg dat sterk hi-
erarchisch gestructureerd is en waarin geïntegreerde 
gezondheidszorg afwezig is, is achterhaald. Effi-
ciënt samenwerken bij de zorg voor een patiënt 
leidt tot meer kwaliteit én werkt kostenbespa-
rend. Bij de herdenking van het wettelijk kader 
voor de uitoefening van de gezondheidszorg-
beroepen zullen we daarom volop inzetten 
op inter- en multidisciplinariteit. Alle zorg-
professionals hebben hun eigen expertise 
en zijn op hun manier onmisbare schakels 
in de zorg voor de patiënt. Ze moeten met el-
kaar samenwerken rond die patiënt, als een 
gestroomlijnd multidisciplinair team. Een zekere 
vorm van functionele hiërarchie blijft nodig voor 
een duidelijke organisatie van de zorg, maar dit mag de 
dialoog tussen de verschillende zorgverleners niet in de 
weg staan.

C. Via de patiëntenrechtenwet van 22 augustus 2002 hebben de patiënten een blijvende centrale 
plaats gekregen in onze gezondheidszorg. De gezondheidszorg dient evenwel zo georganiseerd te worden 
dat de centrale positie en de autonomie van de patiënt bevestigd en versterkt wordt en de zorg voor de 
patiënt in alle dimensies toegankelijk blijft – betaalbaar, zorg zo dicht mogelijk bij huis of zelfs thuis.

Elke zorgverlener draagt een grote verantwoordelijkheid om de patiënt te motiveren en te ondersteunen 
om piloot te worden van zijn gezondheidszorg.  Hiermee wordt bedoeld dat de zorgverleners door het 
geven van juiste informatie en het individueel begeleiden van de patiënt de vaardigheden van de patiënt 
om zelf zijn gezondheid en de zorg ervoor in handen te nemen, moeten aanscherpen. Door de patiënt te 
begeleiden bij zelfzorg en zelfmanagement – al dan niet ondersteund door nieuwe toepassingen op het 
vlak van telegeneeskunde en telemonitoring – helpt men binnen de gezondheidszorg de patiënten hun 
autonomie te claimen. 
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Bovendien willen we evolueren naar een zorgconcept waarbij het patiëntendossier beheerd wordt vol-
gens een piloot-co-piloot concept: de patiënt stuurt, zorgverleners zijn copiloot en stippelen mee de 
koers uit, en de referentiehuisarts bewaakt de coherentie en de continuïteit van dit alles.

Concreet...
Op 18 juni 2015 werd in het Belgisch Staatsblad de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gepubliceerd. Deze wet is het resultaat van een coördinatie 
van het KB nr. 78 van 10 november 1967 door de Raad van State. De inhoud werd niet aangepast. 
De voorgesteld hervorming vertrekt tekstueel van deze gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende 
de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

De wet van 10 mei 2015 wordt opgesplitst in twee wetten.

De eerste wet is de Kaderwet inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Deze wet heeft 
betrekking op de effectieve bevoegdheid van de gezondheidszorgbeoefenaar om de gezondheidszorg uit 
te oefenen. Met “kaderwet” wordt bedoeld dat slechts de krijtlijnen van de organisatie van de gezond-
heidszorgberoepen erin zullen worden opgenomen via algemeen geldende principes. Deze principes kun-
nen per beroepsgroep verder worden uitgewerkt in uitvoeringsbesluiten. Een aantal bepalingen van de 
wet van 10 mei 2015 zal, desgevallend in een gewijzigde versie, in deze kaderwet worden ondergebracht. 

De tweede wet is de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering van de gezondheidszorg. Deze wet 
heeft als doel een kader van kwaliteitsregels te creëren dat algemeen van toepassing is op de uitoefening 
van de gezondheidszorg in de praktijk. De wet van 10 mei 2015 bevat in mindere mate kwaliteitsregels. De 
wet inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering zal daarom vooral bestaan uit nieuwe bepalingen.
De Raad van State sprak zich bij de coördinatie van het KB nr. 78 in de wet van 10 mei 2015 niet uit over 
de verdeling van de bevoegdheden tussen de federale overheid en de deelstaten. Hierdoor bevat de wet 
van 10 mei 2015 ook bepalingen die tot de bevoegdheid van de deelstaten behoren. De hervorming kan 
enkel betrekking hebben op wat tot de federale bevoegdheid behoort. De wet van 10 mei 2015 zal daar-
om nog blijven bestaan voor de regels die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoren, totdat 
de deelstaten zelf initiatieven hebben genomen om dit in eigen regelgeving op te nemen.

Bovendien zal de wet van 10 mei 2015 blijven bestaan voor de regels onder meer i.v.m. de vestiging van 
apotheken (artikelen 8 t.e.m. 19). Dit omdat de wet door de loop der jaren ook onderwerpen is gaan 
bevatten die niet onmiddellijk thuis horen in de nieuwe kaderwet, noch in de kwaliteitswet. 

En nu verder ?
In een eerste fase volgt nu eerst een publieke consultatieronde die loopt tot 30 november.  Iedereen kan 
opmerkingen, tekortkomingen, zaken die over het hoofd gezien werden doorgeven via www.kb78.be.

Referentie
• www.kb78.be
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Sinds 1 juli 2016 is de Vlaams overheid met haar ei-
gen doelgroepenbeleid van start gegaan. Dit beleid 
focust op twee doelgroepen die nog in aanmerking 
komen voor RSZ-verminderingen: de ouderen en de 
jongeren. De RSZ-korting voor de aanwerving van 
langdurig werkzoekenden verdwijnt vanaf 1 janu-
ari 2017. 

Nog tot eind 2016 kan een werkgever die een langdurig 
werkzoekende aanwerft in het Vlaamse Gewest, genie-
ten van de RSZ-vermindering via het plan activa. Het 
plan activa bestaat uit een RSZ-korting die, naargelang 
de leeftijd van de werkzoekende en de duur van de 
werkloosheid, varieert tussen de € 400 en € 1.500 per 
kwartaal en dit voor een periode lopende van minimaal 
1 jaar tot maximaal 5 jaar. Voor aanwervingen vanaf 1 
januari 2017 in het Vlaamse Gewest kan deze RSZ-ver-
mindering niet meer toegepast worden. RSZ-kortingen 
die op 31 december 2016 al lopen, kunnen verder ge-
noten worden tot uiterlijk eind 2018. 

Bij een plan activa komt de RVA of het OCMW in be-
paalde gevallen ook tussen in het door de werkgever te 
betalen nettoloon. Deze tussenkomst bedraagt € 500 
per maand en dit voor een periode variërend tussen de 
16 en 36 maanden. Vanaf 1 januari 2017 verdwijnt deze 
tussenkomst voor de aanwerving van werknemers die 
in Vlaanderen wonen. Of dit ook zal gelden voor werk-
nemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of 
het Waals Gewest wonen, is op heden nog onduidelijk. 
Dit hangt af van de maatregelen die in deze regio’s ge-
nomen zullen worden. 

Aanwerving slachtoffers van herstructurering

Ook de RSZ-vermindering voor de aanwerving van een 
werkzoekende die slachtoffer werd van een herstruc-
turering zal voor aanwervingen vanaf 1 januari 2017 
in het Vlaams Gewest niet meer mogelijk zijn. RSZ-ver-
minderingen die op 31 december 2016 al lopende zijn, 
kunnen verder toegepast worden tot uiterlijk eind 
2017. 

De specifieke RSZ-vermindering voor gesubsidieerde 
contractuelen, de zogenaamde ‘gesco’s’ houdt even-
eens op te bestaan, alsook het werkervaringsstelsel 
(wep-plus-plan) dat vorig jaar al de facto uitdoofde.

Alternatief? 

Om de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden 
aan te moedigen, zou men vanaf volgend jaar starten 
met een nieuw systeem van tijdelijke werkervaring. 
Het gaat hierbij dan vooral om initiatieven in samen-
werking met de VDAB om de werkervaring van de 
werkzoekenden op te krikken, zonder dat er nog sprake 
is van een echte loonlastenverlaging voor de werkge-
ver die bereid is een langdurig werkzoekende een vast 
contract aan te bieden.
 
Uit de laatste berichten blijkt dat er toch ook een pre-
mie voorzien zou worden voor die werkgevers die lang-
durig werkzoekenden in dienst nemen. Hoeveel die 
premie zou bedragen, is nog niet gekend. Al blijkt uit de 
laatste septemberverklaring dat het budget hiervoor 
niet zo groot is als dat van de huidige federale maat-
regelen. Het valt te betwijfelen of deze incentive even 
interessant zal zijn als de huidige federale voordelen, 
die vaak tweeledig zijn: zowel een RSZ-korting als een 
tussenkomst in het nettoloon ten laste van de RVA of 
het OCMW.

Van zodra er meer informatie beschikbaar is, leest u er 
alles over via www.admb.be.

HR-ondersteuning: RSZ-korting voor 
aanwerving van langdurig werkzoekenden 
verdwijnt in Vlaamse Gewest vanaf 2017



FarmaFocus 11/2016 - 27

                 rde
                      ntvangt
   j              nge
ap              thekers

en

De Orde van West-Vlaanderen 
en De Westvlaamse

en hun stagemeesters

6

18 november 2016

Meer weten? 
Stuur een mail naar info@dewestvlaamse.be.



FarmaFocus 11/2016 - 28

Bij infosessies deontologie, gegeven aan de laatstejaarsstudenten farmacie, maakt men gebruik van reële klachten 
die door de Orde der apothekers werden behandeld. Aan de studenten, verdeeld in kleine groepjes, wordt er ge-
vraagd enkele van die casussen te beoordelen en eventueel te voorzien van een passende tuchtsanctie. Achteraf 
wordt alles gemeenschappelijk besproken en becommentarieerd, waarbij er veel aandacht gegeven wordt aan de 
motivatie van het vonnis, maar ook aan het feit dat de Orde probeert, waar mogelijk, bemiddelend op te treden, 
zodat een klacht opgelost kan worden zonder een sanctie te moeten uitspreken. Als voorbeeld voeg ik hierbij en-
kele casussen uit de infosessie deontologie 2015-2016.

Vergissing bij magistrale bereiding - Foutieve aflevering 
(Raad van beroep, 25 november 1997, na hoger beroep van de Nationale Raad)

De feiten:
Een apotheker dient een magistrale bereiding aan te maken doch begaat daarbij een vergissing: in plaats van gedistilleerd 
water voegt hij ammoniak toe aan een specialiteit (een antibioticum suspensie) ter bereiding van de antibioticadrank be-
stemd voor een kind.
Na het toedienen van het preparaat liep het kind ernstige brandwonden op aan de slokdarm. Het kind diende hierdoor 10 
dagen in het ziekenhuis te verblijven, waarna het nog verder thuis diende verzorgd te worden.
De apotheker verklaarde dat de twee flessen ammoniak en gedistilleerd water toevallig naast elkaar stonden en gaf onmid-
dellijk toe dat hij zich had vergist. Hij informeerde dagelijks naar de evolutie van het genezingsproces van het kind en ging 
ook over tot volledige vergoeding van het slachtoffer.

Vragen:
 ͳ Welke sanctie acht u gerechtvaardigd?
 ͳ Zijn er elementen die in het voor- of nadeel spelen van de apotheker? Welke?

Beslissing:
 ͳ Eerste aanleg: waarschuwing
 ͳ Beroep: 1 dag schorsing: “waarschuwing niet in verhouding met de ernst van de begane inbreuk”

Overwegingen:
 ͳ “Een dergelijke vergissing, die noodlottige gevolgen had kunnen hebben, is onvergeeflijk in hoofde van een apothe-

ker waarin elke patiënt gerechtigd is volledig vertrouwen te hebben.”
 ͳ “Het schokken van het rechtmatig vertrouwen van de patiënten tast de eer en de waardigheid van het beroep aan.”

OrdeContact: casussen
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Niet-naleving van de wachtdienst - Weigering tot het uitlenen van 
een aërosolapparaat tijdens de wachtdienst

De feiten:
Een apotheker, die van wacht was, heeft geweigerd aan een patiënt een aerosolapparaat uit te lenen omdat zij 
gelet op de schaarste van deze toestellen in die periode van het jaar (eind december) niet graag dergelijke appa-
raten uitleende aan niet vaste klanten.

Volgens betrokkene zou de patiënt niet gezegd hebben dat het om een dringende behandeling ging van haar zoon 
en zou zij ook het voorschrift van de arts niet getoond hebben.

Vragen:
 ͳ Welke houding zou u aannemen ten aanzien van deze feiten? Welke sanctie zou u uitspreken?

Beslissing:
Waarschuwing.

Overwegingen:
De Provinciale Raad weerhoudt in hoofde van betrokkene een deontologische fout gezien men als apotheker van 
wacht gehouden is om de continuïteit van de zorgverlening te garanderen door de gevraagde geneesmiddelen 
zo snel mogelijk na het verzoek van de patiënt af te leveren en de patiënt naar best vermogen van dienst te zijn.

De Raad houdt bij het bepalen van de sanctie rekening met de afwezigheid van eerdere tuchtsancties ondanks de 
lange loopbaan van betrokkene, met de relatieve ernst van de inbreuk en met het feit dat de niet-aflevering van 
het toestel ook te wijten is aan de houding van de patiënt die zonder meer de apotheek verlaten had.

Apotheekwebsites

De feiten:
Betrokkene is titularis van een apotheek die haar activiteiten tevens uitoefent via een website, www.---.be. Aan 
betrokkene wordt verweten klanten te ronselen door gebruik te maken van Google Adwords waardoor een auto-
matische link ontstaat met haar online-apotheek.

Concreet betekent dit dat indien een internetgebruiker op zoek is naar informatie over een welbepaald parafar-
maceutisch product op het internet, en dit parafarmaceutisch product een zoekwoord is dat betrokkene heeft 
aangevraagd en waarvoor zij aan Google Adwords heeft betaald, haar online apotheek ofwel bovenaan in een 
geel kader, ofwel rechts van de resultaten wordt opgelijst, precies om de aandacht te trekken naar haar online 
apotheek, die niet alleen het betrokken product maar ook andere producten en niet-voorschriftplichtige genees-
middelen online verkoopt.

Vragen:
 ͳ Zijn de aangeklaagde handelingen al dan niet in overeenstemming te brengen met de deontologische voor-

schriften inzake internet? 
 ͳ Dient de Provinciale Raad sanctionerend op te treden? Zo ja, welke sanctie acht U gepast?

Beslissing:
Schorsing van twee weken.

Overwegingen:
Gezien betrokkene al een eerdere tuchtsanctie voor gelijkaardige feiten heeft opgelopen, achtte de Provinciale 
Raad een schorsing van twee weken gepast.
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en verder...

Senioren AVK: Verslag 9-daagse rondreis van 
AVK-senioren naar Sicilië, 23 tot 31 augustus

Iedere AVK-senior zal u zeker vertellen dat de reis naar Sicilië weer een topper was, 
in de lijn van vorige AVK-seniorenreizen. Het prachtig eiland Sicilië is een parel in 
zee, die door vele kunstenaars beschouwd wordt als de drijvende tuin in de Middel-
landse Zee, het eiland van de zon, bloemen, kunst en legendes en dus niet alleen 
het eiland van de maffia. Dit grootste en belangrijkste eiland aan de laars van Ita-
lië werd in de loop der eeuwen overheerst door vele volkeren: Feniciërs, Grieken, 
Carthagen, Romeinen, Byzantijnen, Arabieren, Noormannen, Zwaben, Fransen en 
Spanjaarden. Ze hebben allen op Sicilië hun erfenis achtergelaten: rotsgraven, tem-
pels, theaters, amfitheaters, mozaïeken, kerken, paleizen en fonteinen. Voeg daarbij 
het warme klimaat, het heuvelachtig landschap, de fauna en flora en een grootse 
soms nog werkende vulkaan en u hebt een ideale vakantiebestemming, die volledig 
beantwoordt aan onze doelstelling: natuur en cultuur. 

Brussels Airlines bracht 38 senioren naar Catania en ’s anderendaags reeds bezochten wij de Etna. De lichte regen 
en de temperatuur amper boven de 10 graden, weerhielden de senioren niet om te wandelen op de lavastromen 
van de Silvestri kraters op 1900 m hoogte, een unieke belevenis. Dat Catania (387.000 inwoners) aan de Etna 
ligt, kan men zien aan de vele gebouwen en straten opgetrokken of herbouwd met lavastenen. Wij wandelden 
door het stadscentrum met zijn harmonieuze gebouwen op de Piazza del Duomo, langs de olifantenfontein en 
ook door vele kleine straatjes, soms met marktkramers met groenten en afschrikwekkende vissen. Daarna was er 
tijd voor een terrasje, shoppen of een laat bezoekje aan de Dom wegens het late openingsuur. Taormina (11.000 
inwoners) is een levendig stadje met een buitengewone mooie ligging, op een 225 m hoog plateau, boven een 
prachtige baai, met op de achtergrond de Etna. Na een wandeling door de drukke hoofdstraat met cafés, bars 
(Wunderbar), chique winkels, restaurants en pizzeria’s, kerken en paleizen met mooie gevels in renaissance of 
barokstijl, bezochten wij het wereldvermaarde Grieks theater (Teatro Greco) van de 3de eeuw vóór Christus, dat 
later door de Romeinen werd verbouwd. Bovenaan het theater konden de senioren genieten van een mooi uit-
zicht op de Etna, de baai en de omgeving. 

Na het middagmaal gingen enkele senioren naar het drukke strand van Isola Bella, eerst een treintje en dan 135 
trappen! Zuidwaarts Giardini Naxos (ons hotel) ligt Siracusa (118.000 inwoners), lang geleden de mooiste en rijk-
ste Griekse stad buiten Griekenland. In de archeologische site bevindt zich het Grieks theater, één van de oudste 
monumenten van de oudheid, bijna helemaal uitgegraven uit een natuurlijke rotshelling: 30.000 zitplaatsen op 
42 rijen en een doorsnede van 135 m. Op een langgerekt plein in het centrum van Ortigia, staat de Dom, gebouwd 
in de 7de eeuw op de plaats waar in 530 vóór Christus de Dorische tempel van Athena stond. Na de aardbeving 
van 1693 werd de Dom herbouwd in barokstijl. Enkele senioren hadden een bijzondere belangstelling voor een 
schitterend schilderij van Caravaggio: de begrafenis van de heilige Lucia, in de kerk van Santa Lucia alla Badia. 
Een ander hoogtepunt waren de wereldberoemde kleurrijke artistieke mozaïeken van een imposante luxueuze 
romeinse villa (Villa del Casale) bij het stadje Armerina; de gids gaf, in galoptempo, uitgebreid uitleg over de ver-
schillende figuren, voorstellingen en landschappen.

Voor onze fotoliefhebbers maakte de chauffeur een ommetje met de bus voor een panoramazicht van het stad-
je Armerina, gelegen op een heuvel. De roman en toneelschrijver Pirandello schonk zijn naam aan het Grieks 
theater van Agrigento (Romeins), vroeger Akragas (Grieks). De vallei der tempels is het grootste archeologisch 
complex ter wereld: tempel van de olympische Zeus, tempel van Hera, tempel van Castor en Pollux, tempel van 
Hercules en de tempel van Concordia (best bewaarde Dorische tempel ter wereld). Voor vele senioren was dit 
een stevige wandeling. Selinunte, gelegen aan zee, en Segesta (op weg naar Palermo), waren in de oudheid twee 
rivaliserende steden, nu zijn het vredige prachtige ruïnes in de zon.
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Vanop het schitterend Grieks theater op een hoogte gelegen (3de eeuw vóór Christus) konden de senioren het 
mooiste panorama van onze reis bewonderen met zicht op de bijna volmaakte Dorische tempel en op het gran-
dioos landschap van de golf van Castellamare. Hier een muziek- of toneelvoorstelling bijwonen zou de max zijn. 
Tenslotte hebben wij 3 nachten verbleven in Palermo, de hoofdstad van Sicilië, waar vele culturen door de eeu-
wen heen samen komen. Onder de Arabische overheersing (9de eeuw) kende Palermo een grote bloei en werd zo 
het belangrijkste Islamitische centrum in het Westen. Ons hotel lag in het centrum van de stad, zodat de senioren 
in hun vrije tijd niet ver moesten wandelen om rustig kerken, tuinen, kleine straatjes met huizen in barokstijl en 
het Quattro Canti plein te bewonderen. Dit vierkantig plein dankt zijn schoonheid aan de 4 prachtige fonteinen 
(de 4 seizoenen) en de 17de -eeuwse paleizen eromheen. 

Enkele bezienswaardigheden in Palermo:

 � Het majestueuze Noormannenpaleis met de Capella Palatina. Deze kapel is een meesterwerk, integraal vol 
met mozaïeken met Bijbelse voorstellingen, geïnspireerd door de byzantijnse kunst. Schitterend! De moza-
ieken zijn uitgevoerd in émail, pasta van poeder en kleurstof en op de mozaïeksteentjes geplakt bladgoud; 
een procedé dat een uitzonderlijke glans geeft.

 � Vlakbij dit paleis staat de kerk van San Giovanni degli Erimiti. Vooraleer de kerk te bezoeken, wandelden wij 
door een mooie tuin vol mediterrane planten, een oase van rust in deze drukke stad. Een toevallige tuinier 
gaf uitleg over de palmbomen, agaven, sinaas- en mandarijnbomen, vele bloemen en bergamotstruiken. 
Deze Arabisch-Normandische kerk in rode steen heeft eenvoudige vierkante vormen en is bedekt met 5 
koepels.

 � Aan de buitenkant is de enorme kathedraal met zijn boogvormige Normandische kantelen indrukwekkend. 
In de loop der eeuwen heeft deze kerk verschillende verbouwingen ondergaan, zodat van de originele 
constructie niet veel meer overblijft. De Arabische inscriptie van een tekst van de koran op de linkerzuil van 
het portiek bewijst dat de kathedraal vroeger een moskee was. Het interieur is neoklassiek en in één van 
de vele kapellen staan de keizerlijke graftomben. 

 � In de boeken staat dat een bezoek aan de catacomben van de kapucijnen niet geschikt is voor kinderen en 
gevoelige personen. Inderdaad, een macaber schouwspel: ongeveer 8000, geheel aangeklede mummies 
hangen, liggen, staan of zitten in verwrongen houdingen in nissen of tegen een achterwand.

De laatste dag in Sicilië was weer een hoogtepunt: bezoek aan Monreale (12de eeuw), opgericht door de Noor-
mannen. De mozaïeken in de kerk, gemaakt door Venetiaanse en Siciliaanse kunstenaars, zijn buitengewoon 
mooi. In de centrale abscis troont de machtige Christus als pantocrator met daaronder de maagd Maria met 
kind, omringd door engelen en apostelen. De 94 tweelingzuilen van de kloostergang, versierd met geometrische 
mozaïektekeningen uit de puur romaanse traditie ondersteunen de kapitelen; een ontmoeting tussen christelijke 
en Arabisch-Islamitische architectuur. In Cefalu konden enkele senioren, vanop een terrasje tegenover de kathe-
draal een huwelijk meemaken. Het bruidspaar en hun gevolg in prachtige jurken bestegen de vele trappen van 
de kathedraal. Een mooi schouwspel. 

Besluit: deze reis naar Sicilië was weer een succesverhaal, dankzij de goede programmatie en organisatie van 
Omnia-reizen, door de goede gidsen, door de inzet van Luc Foulon en ook door de uitstekende sfeer, discipline en 
hulpvaardigheid van de meereizende senioren. Tussen de 5 reisvoorstellen van het bestuur hebben de senioren 
PORTUGAL gekozen als bestemming voor volgend jaar.
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Op 15 september kwamen onze senioren van Brugge en Oostkust rond 
half elf nieuwsgierig aan op de parking van het vernieuwde Zwin. Het 
was voor iedereen een kennismaking met dit pareltje natuur aan onze 
kust… Wat mochten we verwachten? Wel, we zagen een prachtig nieuw 
en duurzaam bezoekerscentrum dat volledig in teken staat van een ont-
spannende maar ook leerrijke ontdekking van de natuur en de vogeltrek. 
Het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte, educatief centrum 
en de cafetaria biedt ook prachtige panorama’s over de Zwinvlakte.

Het was een aangenaam nazomerzonnetje dat ons vergezelde naar het buitenterras voor onze koffie of thee met 
appelgebak. We hadden graag nog een poosje willen blijven zitten en genieten van deze rustige ochtend maar om 
11u waren onze twee gidsen reeds klaar voor de rondleiding in het Park en de Zwinvlakte.

Ook de vogeltrekroutes waren zeer overzichtelijk en up-to-date weergegeven, wat een afstand leggen onze trek-
vogels af…….

Vanop de uitkijktoren konden we met de hulp van de gids ons een beetje oriënteren en zagen we in de verte de 
internationale dijk (de begrenzing van het oude Zwin) opduiken alsook Cadzand en de afgebrande toren van de 
kerk van Westkapelle.

Seniores Pharmaceutici:
Bezoek aan het nieuwe Zwin

15 september  2016

En verder...
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Nu wandelen we naar de dijk van de Zwinvlakte waar je in het kijkcen-
trum ongestoord en comfortabel de fauna en flora van het Zwin kan 
beleven met habitats voor de dieren, veel ruimte voor water, mooie 
wandelwegen, hutjes om de omgeving te spotten.

Samen met de gids zijn we in de Zwinvlakte gaan zoeken naar de unie-
ke planten, die er gedijen met als bekendste het lamsoor of de “Zwin-
neblomme”. 

Een must voor natuurliefhebbers!

Na de lekker geserveerde meloen met gerookte ham ,de verse pladijsfilet en de gemarineerde ananas carpaccio 
mochten we verder rondneuzen in de tentoonstellingsruimte of rustig nog eens in de zwinvlakte rondspotten.
Om het zwin uitbreidingsproject visueel te kunnen kaderen werd een introductiefilmpje gemaakt. Het geeft aan 
de hand van prachtige luchtopnames een idee van de omvang en het belang van de uitbreiding en de herstelwer-
ken van de natuur.

We hebben genoten van één van de mooiste natuurparels van onze kust!
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Op 19 september is Brin geboren. 
Een broertje voor Juno en Lena en zoontje voor collega An Coorevits en Peter Dawyndt. 
An is titularis van apotheek Dawyndt in Anzegem.

Hoera, een zusje voor Edward! 
Marie is geboren op 4 oktober en is de dochter van collega Sophie Soenen en Jeroen Pauwels. 
Sophie is titularis van apotheek Phaverso in Diksmuide. 

We wensen de families van harte proficiat! 

Personalia

Op 25 augustus is de heer Etienne Vansuyt van ons heengegaan en dit op 76-jarige leeftijd.
Hij is de vader van collega apr. Sabine Vansuyt, titularis van apotheek Vansuyt in Pervijze. 

Op 28 september namen we afscheid van mevrouw Martha Declerck. Zij werd 83 jaar.
Zij is de moeder van collega apr. Dirk Vandecasteele. Dirk is titularis van apotheek Bulskamp in Veurne.

We wensen de families heel veel sterkte toe.  

Collega Kaatje Bouche en Maxime Vanherpe gaven elkaar hun ja-woord op 22 oktober. 
Kaatje is titularis van apotheek Verbelen in Kortrijk.

Proficiat aan de ‘newly weds’!

Apotheek Delaplace in Bredene is overgenomen door Helge Van De Vijver, 

zij is de nieuwe titularis apotheek Van De Vijver Helge.

Bij apotheek MDD Loosveldt in Kortrijk is Tom Goesaert de nieuwe titularis.

Gelukwensen aan de nieuwe collega’s en wij danken de oude collega’s voor hun inzet!
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In de vorige wedstrijdvraag polsten we naar hoelang apr. Antoon 
Calus dienst heeft gedaan bij AVK/De Westvlaamse. We kregen 
heel veel mooie antwoorden en bedankingen gericht aan Toon. 
Het juiste antwoord is 28 jaar.

Een onschuldige hand koos de winnaar uit de 17 juiste antwoor-
den.......... De winnaar van deze wedstrijdvraag is apr. Valerie 
Popelier, titularis van apotheek Popelier in Sint-Eloois-Winkel!
Proficiat, een fles bubbels komt jouw richting uit!

Tijd voor een nieuwe wedstrijdvraag:

Van welk bekend koppel werden 
de gezichten verwisseld?

Weet je het antwoord op deze vraag?
Stuur het dan bliksemsnel door naar secretariaat@dewestvlaamse.be vòòr 28 november!

Wedstrijd
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Apr. Laurence Windels
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