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voorwoord

Beste collega’s,

Afgelopen voorjaar breidde ons gezinnetje uit met de geboorte 
van onze dochter. Van een disruptieve innovatie gesproken! Je le-

ven wordt overhoop gegooid, om nog niet van de nachten te spreken. 
Bestaande planningen en gewoontes laat je los en je past je aan! Grote 

broer is nu ondertussen 4 jaar oud. Je hebt ze pas en moet ze elke dag, 
vanaf het prille begin, beetje bij beetje loslaten. Niet gemakkelijk, al weet 

je dat dit een natuurlijk ontwikkelingsproces is, het is telkens een sprong in 
het duister en hopen dat ze op hun pootjes zullen terecht komen.

Dit staat ons beroepsmatig ook te wachten. Het meerjarenplan van onze minister 
zal een aantal fundamentele veranderingen met zich meebrengen. We zullen dingen 

moeten lossen, nieuwe gewoontes en manier van werken aankweken en een andere 
verloning gewoon moeten worden. Van een immense uitdaging gesproken. Je zou van 

minder even de moed verliezen en er een paar nachtjes slaap voor laten. Maar laat het 
toch ook je leven niet volledig bepalen. Laat het professionele af en toe eens los. Dit geeft 

je de kans om alles eens met een frisse blik te bekijken en flexibel te denken. Hoe groot en 
ingrijpend veranderingen ook zijn, vaak brengen ze ook opportuniteiten met zich mee. Kwestie 

van er met een wakkere geest naar toe op zoek te gaan!

Ook in ons eigen Westvlaamse huis lieten we los! We namen afscheid van Toon. Na 28 jaar ten 
dienste te staan van de West-Vlaamse apothekers, begon Toon op 1 juni aan zijn verdiende pensioen 

rust. We zullen Toon zijn kalmte en relativerend vermogen missen en wensen hem nog vele aangename    
jaren toe met Linda, de kinderen en kleinkinderen. Verderop in de FarmaFocus blikken we nog eventjes 

terug op zijn afscheidsfeest. De opvolging is intussen verzekerd! Inge neemt de taak van Directeur Tari-
fering op zich. Christophe Blanckaert neemt van haar de taak van directeur Beroepsontwikkeling over. We 

wensen Inge en Christophe véél succes met de invulling van hun nieuwe taken en hebben het volste vertrou-
wen in hun capaciteiten!

De tijd waarin er in de zomer enkel ‘komkommernieuws’ te rapen viel, ligt al lang achter ons. Naast de aandacht 
voor het meerjarenplan, werden de Chronic Care projecten op gang getrokken. Dit en veel meer kan je lezen in deze 
vernieuwde editie van onze FarmaFocus!

Apr. Christophe De Pauw
voorzitter@dewestvlaamse.be
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Op 23 mei ging de laatste werkweek van Antoon Calus van start… Zelf wou hij niet zoveel ruchtbaarheid geven 
aan zijn nakende pensioen, maar de collega’s dachten daar anders over!

Eind mei trokken we met het volledige team richting Gent, waar hij opgewacht werd voor een boottocht door zijn 
studentenstad. We stapten af aan de Korenlei voor een blitzbezoek aan de expo Bike to the Future in het Design 
museum, want fietsen is nl. één van Toon’s grootste passies. 

We sloten de dag af met een workshop ‘Gents koken’. Tijdens het verorberen van onze zelfgemaakte stoverij haal-
den we herinneringen boven en werd onze directeur van de tarificatiedienst bedankt voor zijn jarenlange inzet.

 
 
 
 

Bedanking van Antoon Calus

Nieuws uit de beroepsvereniging
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Ook het bestuur wou waardig afscheid nemen en zij organiseerden begin juni een heuse suprise party, waar ook 
de vroegere collega’s op uitgenodigd werden. Lees hieronder de persoonlijke speech van Inge aan Toon. 

Beste Toon en Linda, hartelijk wel-
kom! Dag Lien, Ilse, Jo en Pieter-Jan, 

Aan jullie reactie te zien bij het bin-
nenkomen, denk ik te mogen spreken 
van een complete verrassing. Ik hoop 
dat je tijdens de begroeting van de 
genodigden al wat bekomen bent. Ik 
geef toe dat ik het nog nooit zo moei-
lijk heb gehad om te zwijgen, maar 
het is mij gelukt. Ik wil jouw dochter 
Ilse en je schoonzoon Jo, die mee in 
het complot zaten, danken voor het 
stilzwijgen.

Tot zover deze korte inleiding…
Nu Toon, gaat het enkel en alleen 
nog over JOU! En ik wil het me be-
wust veroorloven in de vertrouwe-
lijke je-vorm te spreken. Het maakt 
deel uit van onze ingesteldheid. 

Eerst en vooral willen wij je dan-
ken in naam van alle leden van de 
Westvlaamse Apothekers Vereniging 
(DWVL). Achtentwintig jaar lang stond 
je aan het roer en achtentwintig jaar 
stond je alle dagen klaar voor ieder 
van hen. Je werd zeer gewaardeerd en 
gerespecteerd (getuige daarvan zijn 
de talrijke e-mails en reacties op het 
aankondigen van je einde loopbaan). 

Velen zien je als een “vaderfiguur”: 
bij een bespreking rond een bepaald 
onderwerp was je altijd de deelne-
mer die in de eerste plaats luisterde; 
daarna plaatste je alles in het juiste 
perspectief om tot een uitspraak 
of beslissing te komen. Het was be-
moedigend en geruststellend voor de     
leden om met jou bij een vraag of een 
probleem, een telefonisch gesprek te 
voeren. Je was een steun en toever-
laat, eerst als algemeen directeur 
en directeur tarificatiedienst van de 
ApothekersVereniging Kortrijk (AVK) 
en vanaf 2010 als directeur van de  
tarificatiedienst van De Westvlaamse. 

Je hebt het belang van de toekom-
stige uitbouw van de DWVL altijd 
boven je eigen belang geplaatst. Dit 
was heel duidelijk bij de fusie van 
BOA en AVK: je zette een stap opzij.  
 
 

Je was ervan overtuigd dat het voor 
de DWVL beter was dat een jon-
gere persoon het roer overnam. Je 
hebt ook het begin van de digita-
lisering meegemaakt. Niet alleen 
was er de introductie van de com-
puter in de apotheek, ook in de 
tarificatiedienst moest men over-
schakelen van manuele tarificatie 
naar de digitale dataverwerking. De 
eerste AS400 heb jij aangeschaft! 

Digitalisering bracht spijtig genoeg 
een personeelsherschikking met zich 
mee. Noodgedwongen afvloeiingen 
dienden zich aan. Dit was een heel 
wat minder prettige periode als direc-
teur, maar samen met Guy Pollet heb 
je ook dit zonder al te veel moeilijk-
heden tot een goed einde gebracht.
Je had als directielid een duidelijke 
visie en een uitgesproken mening. Je 
stak nooit onder stoelen of banken 
dat we moesten uitgaan van onze 
eigen sterktes. We moesten zoveel 
als mogelijk ten dienste staan van al 
onze leden. Netwerken en contacten 
met leidinggevende personen uit de 
zorgsector en zorgverstrekkers waren 
voor jou uiterst belangrijk, evenals 
contacten met lokale politici.

Tot slot wil ik een persoonlijke dank 
uitspreken. Je hebt mij heel veel 
kennis en ervaring bijgebracht op 
de werkvloer. Ik besef daarom meer 
dan wie ook dat het anders zal zijn 
nu je niet meer actief bent bij De 
Westvlaamse. Samen met de toen-
malige voorzitter apr. Chris Belaen 
en de voorzitter van de raad van 
beheer TD apr. Marc Degroote heb 
je mij midden 2003 aangeworven. 
Heel snel kreeg ik het nodige ver-
trouwen om mij zelf te bewijzen. 
Een kleine maand na mijn aanstelling 
verscheen het nieuwe TMF en naar 
goede gewoonte moesten de leden 
daar onmiddellijk over worden ge-
informeerd. Mijn eerste opdracht 
bestond erin om via infoavonden de 
leden hierover te informeren. Ik hoor 
je nog steeds zeggen: ”Als de inhoud 
goed is, heb je gegarandeerd een vol-
le zaal”. En gelukkig was dit ook zo. 
We hebben tweemaal voor een vol-
le zaal de voordracht mogen geven! 

Geachte dames en heren en collega’s
Iedereen weet dat Toon graag fietst 
en ik zou onze samenwerking graag 
willen illustreren met het beeld van 
een tandemfiets.

De eerste jaren zat ik achteraan op de 
tandem, veilig achter je rug. Zo fiets-
te ik overal mee; af en toe werd mij 
de kans gegund even vooraan te mo-
gen plaatsnemen, maar je kon steeds 
bijsturen waar nodig. Je hebt mij 
rustig de tijd gegeven om te groeien 
naar de functie van algemeen direc-
teur en als de tijd rijp was (bij het tot 
stand komen van De Westvlaamse in 
januari 2010), heb jij je plaats voor-
aan in volle vertrouwen afgestaan. 
Achterop nam jij nu plaats en je bood 
mij alle kansen om mij in mijn nieuwe 
opdracht in te werken. Ik ben je daar 
zeer dankbaar en erkentelijk voor.

In die tandemconstellatie hebben we 
samen gedurende dertien jaar ge-
fietst. Op het parcours hebben we van 
alles beleefd: er waren heel wat vlak-
ke etappes. Bij enkele ritten moesten 
we een heuvelachtig landschap door-
kruisen en ja, we hebben ook enkele 
cols beklommen. Wat uniek was aan 
onze samenwerking is dat we altijd 
samen zijn blijven trappen, de neu-
zen in dezelfde richting, de blik blij-
vend gericht op de eindbestemming! 
Meningsverschillen of ruzie waren 
ons totaal vreemd, gelukkig maar!  

Aan die vruchtbare samenwerking 
komt nu een einde. Maar wees ge-
rust, we hebben ondertussen ook 
een echte wielerploeg uitgebouwd: 
elk met zijn knowhow, zijn specialiteit 
en zijn expertise! Samen zullen we 
ervoor zorgen dat we jouw werk in de 
beste omstandigheden verderzetten.
Toon, het gaat je goed en ik hoop dat 
je nog vele jaren, in alle rust, kan en 
mag genieten van je tweede loop-
baan samen met Linda, de kinderen 
en de kleinkinderen.

Inge Huysentruyt
Algemeen Directeur DWVL 
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Het bestuur onder vuur: Filip Vermeulen

Nieuws uit de beroepsvereniging

Sinds 2008 ben ik bestuurslid binnen de beroepsvereniging. De eer-
ste jaren was dat nog onder de vlag van BOA, na de fusie werd dit 
onder De Westvlaamse. In die voorbije 8 jaren is er een immense 
evolutie - of noem het transformatie - geweest. De gestage transi-
tie binnen de sector heeft de ‘beroepsvereniging’ ook op geregelde 
tijdstippen doen ‘vervellen’ om te kunnen meegroeien. Van goed 
(KBAV) tot beter (BOA) tot best (DWVL) zou je kunnen zeggen, met 
alle respect voor de vroegere bestuursleden die aan de basis lagen 
van deze groei.

De Westvlaamse is - als ik het goed voorheb - nu de op-één-na groot-
ste beroepsvereniging in ‘t land. Dit heeft ook de nodige impact op 
nationaal vlak. (... als het regent in West-Vlaanderen druppelt het 
in Brussel..). Onder impuls van Toon Calus - een vat vol ervaring, 
maar jammer voor ons net op pensioen - én Inge Huysentruyt is De 
Westvlaamse aan het uitgroeien tot de meest professionele en per-
formante van het land. Geen log maar een dynamisch geheel dat 
- vergeleken met alle andere provincies - het meest laagdrempelig is 
voor zijn leden!

Als bestuurder is het enorm uitdagend en motiverend om in zo’n 
ploeg ‘te mogen meespelen’. Nu dat ‘spelen’ moet je niet te letterlijk 
nemen: er zijn wel leuke en aangename momenten, maar er wordt 
hard gewerkt. Iedere bestuurder doet dit naar eigen vermogen, bin-
nen verschillende adviesraden en commissies, bovenop zijn voltijdse 
apotheek-bezigheid.

Het grote verschil met de politiek: in een beroepsvereniging staan 
alle neuzen in de zelfde richting, iedereen trekt aan ‘t zelfde zeel. Ja, 
er wordt - soms stevig - gediscussieerd, overwogen en beslist, maar 
altijd met de doelstelling: “Waarmee helpen we het beroep het best 
vooruit?”.
Nooit geen geleuter of spelletjes van de oppositie.
Binnen het bestuur kan iedereen zijn accenten leggen, meehelpen 
aan de dingen waar je goed in bent.

Tot op heden had/heb ik het plezier - voor de collega’s die het mocht 
interesseren - accenten te kunnen hebben leggen:

• bij de fusie (AVK-BOA): centralisatie in Accent Business Park 
• na fusie: bestemming geven oude locaties (AVK en BOA)
• ondersteunen Geowacht-ontplooiing binnen de provincie
• ondersteunen ‘magistrale bereiding’-verhaal op regionaal &     

nationaal vlak

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de leuke ‘sociale’ activiteiten die die-
nen georganiseerd te worden: variërend van de nieuwjaarsreceptie 
tot de shortski.
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Zijn er dan geen dingen die nog beter kunnen binnen het bestuur?
Jawel.

Persoonlijk licht ik er twee items uit:
1. Mijn ervaring binnen verscheidene Raden van Bestuur heeft me geleerd dat een goeie mix tussen 

mannen én vrouwen tot veel betere en uitgebalanceerde resultaten en/of beslissingen komt.
Eerste mogelijke verbetering: méér dames-collega’s in het bestuur!

2. Ons bestuur zit goed vol van X-generatie-genoten. We zitten met te weinig Y-generatie-gasten die zich 
reeds kunnen/willen engageren binnen het bestuur. Voor de Z-generatie - de zgn. “Digital Natives”- is 
het nog een beetje te vroeg want de oudsten onder hen zijn amper afgestudeerd (°1992).
Tweede mogelijke verbetering: regelmatige verjonging bestuur!

Tot slot reik ik jullie - alle West-Vlaamse collega’s - nog twee sleutels aan naar de toekomst: samenwerken & 
communiceren.

Mochten we daar al eens mee beginnen! 

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 vra-
gen rond magistrale bereidingen, apotheekwetgeving, boekhou-
ding en o.a. administratieve vragen.

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

ZWAVEL BESTAAT ONDER VERSCHILLENDE VORMEN. WELKE 
VORM MOET IK GEBRUIKEN IN WELKE BEREIDING?

1. Gesublimeerde zwavel = dit is een mengsel van amorf en kristallijn 
zwavel en wordt ongezuiverd gebruikt. Het is niet bestemd voor inwendig gebruik 

wegens de aanwezigheid van SO2 en SO3. Het dient als uitgangsproduct voor de bereiding van neerge-
slagen zwavel. 

2. Gewassen zwavel (o.a. CNK 1742 816) = gesublimeerde zwavel die via een speciaal procedé gezuiverd 
(gewassen) is tot alle zuren verwijderd zijn. Deze vorm is in de groothandel enkel beschikbaar als tech-
nische vorm en kan dus niet gebruikt worden in magistrale bereidingen. 

3. Neergeslagen zwavel = geprecipiteerde zwavel = zwavel voor uitwendig gebruik (o.a. CNK 1120 070 
voor 100 g) = een fijn poeder en werd vaak gebruikt bij dermatosen*.

* Zwavel heeft een zwak bacteriostatische, fungistatische en keratolytische werking. Het heeft geen plaats 
meer in de behandeling van impetigo, rosacea en acne, aangezien de werkzaamheid niet is aangetoond. 
Bovendien kunnen hoge concentratie (> 10%) de huid irriteren en geeft zwavel een onaangename geur af. 
Het veroorzaakt verkleuring van kledij, linnengoed en metalen.
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De derde versie van het Therapeutisch 
Magistraal Formularium is al een tijdje 
online beschikbaar en we kregen er de 
laatste weken heel wat vragen over. 
Tijd dus om alles even op een rijtje te 
zetten.

Hoe kan ik het TMF raadplegen?
Via www.tmf-ftm.be krijg je toegang tot de online ver-
sie. Je geraakt er ook via de link op de startpagina van 
de website van De Westvlaamse (www.dewestvlaam-
se.be).
Bij het allereerste bezoek aan de website zal je ge-
vraagd worden jouw hoedanigheid (apotheker, arts, …) 
op te geven. Daarnaast kan je jezelf ook (facultatief) 
inschrijven op de nieuwsbrief van het TMF. Via deze 
nieuwsbrief zal je op de hoogte gehouden worden van 
aanpassingen van het TMF (wijziging van bestaande 
of toevoeging van nieuwe bereidingen). Daarnaast zal 
deze nieuwsbrief ook gebruikt worden om antwoorden 
op veel gestelde vragen (rubriek Contact/FAQ) te ver-
spreiden. Doel is te komen tot een interactief medium 
over magistrale bereidingen tussen artsen, apothe-
kers en de TMF commissie.
Na selectie van je functie en het eventueel ingeven van 
je e-mailadres kom je op de homepage van het TMF. De 
kern van de website wordt gevormd door de pagina’s 
“Algemene informatie”, “Therapeutisch Magistraal 
Formularium” en “Uitgebreid zoeken”.

Waarom is de derde versie een online ver-
sie?
De online versie is er gekomen om een dynamischer 
en interactiever formularium te verkrijgen. De ver-
spreiding van het TMF onder de vorm van een cd-rom 
(editie 2) is vrij omslachtig en bemoeilijkt een continue 
bijwerking van de inhoud aangezien er voor elke wijzi-
ging een nieuwe cd-rom moest verstuurd worden.

Is er een paswoord nodig?
Deze editie zal enkel nog online gepubliceerd worden 
via een vrij toegankelijke website zonder paswoord en 
vervangt de vorige versie (editie 2). Net zoals bij de 
voorgaande edities is er een versie voor artsen en één 
voor apothekers. 

Het is dus niet interessant om het TMF 3 te downloa-
den, aangezien je dan niet zeker bent of je steeds over 
de laatste versie beschikt.

Wat moeten we weten over het formularium 
zelf?
Dit bevat de verschillende hoofdstukken van het TMF 
in een overzichtelijke en uitklapbare structuur. Via dit 
deel kan je het volledige TMF of een deel ervan als 
PDF downloaden. Vooral deze laatste functionaliteit 
is handig om jouw selectie formules te downloaden. 
Deze afgeprinte vorm kan het pocketboekje dat bij de 
2e editie voor de artsen ter beschikking gesteld werd, 
vervangen.

Hoe komt het dat we soms lege webpagina’s 
zien?
Op sommige webpagina’s staat enkel een titel. Dit is 
geen fout op de website, maar heeft te maken met de 
originele opbouw van de XML-bestanden waarin alle 
informatie verwerkt zit (gebruikt bij de vorige editie 
van het TMF). Men is er zich van bewust dat dit geen 
elegante voorstelling is. Momenteel is hier echter nog 
geen alternatief voor.

TMF 3
Wat is er nieuw?

Magistraal
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Hoe kunnen we zaken opzoeken in het nieu-
we formularium?
Dit is de belangrijkste nieuwe functionaliteit van het 
TMF. Bij de cd-rom was de zoekfunctie eerder beperkt, 
daarom werd bij het ontwerp van de website hieraan 
de nodige prioriteit gegeven. Niet enkel kan je het gan-
se TMF doorzoeken op basis van een trefwoord, daar-
naast kan je ook door toepassing van meerdere filters 
de zoekresultaten verfijnen.
Deze filters omvatten o.a.: actief bestanddeel, indica-
tie, contra-indicatie, bereiding, galenische vorm, … 
Vanuit het zoekresultaat kan je meteen doorklikken 
naar het hoofdstuk of de bereiding in kwestie.

Kan het TMF ook geraadpleegd worden op 
een tablet?
De website is ook geschikt voor mobiele devices 
(smartphone, tablet, …) zodat het TMF ook buiten de 
apotheek/spreekkamer kan geraadpleegd worden.

Wat is er van belang in het hoofdstuk “Alge-
mene informatie”?
Op deze pagina staat alle relevante informatie m.b.t. 
het magistraal voorschrift gegroepeerd (analytische 
normen, terugbetalingsvoorwaarden, etiketterings-
voorschriften, …). 

In vergelijking met de vorige editie zijn een aantal 
bepalingen toegevoegd. Deze zijn van toepassing op 
ALLE bereidingen, dus niet enkel op deze uit het TMF. 
Neem dit deel eerst aandachtig door. De paragrafen 
A.4 Richtsnoeren bij het voorschrijven en A.5 Berei-
dingsvoorschriften zijn volledig nieuw: 

A.4 Richtsnoeren bij het voorschrijven (i.v.m. de be-
naming van het actief bestanddeel)
Sommige actieve bestanddelen worden in verschil-
lende vormen (zouten, esters) in de handel gebracht. 
Hun activiteit is niet altijd equivalent. Het is daarom 
van belang om de correcte en volledige benaming 
van de actieve stof(fen) op het voorschrift te note-
ren.

A.5 Bereidingsvoorschriften

OVERDOSERING:
In een aantal gevallen moet een overdosering van 
het actief bestanddeel toegepast worden om te ga-
randeren dat het gehalte ervan in de uiteindelijke 
bereiding beantwoordt aan de normen 90%-110%. 
Dit is het geval voor eenheidsdosispreparaten 
(capsules, zetpillen) waarvan het gehalte aan ac-
tieve stof per eenheid 10 mg of minder bedraagt. 
In deze gevallen moet een overdosering van 5% 
ten opzichte van de opgegeven hoeveelheid actie-
ve stof toegepast worden. Deze verplichting is van 
toepassing op alle bereidingen (ook deze die niet 
in het TMF opgenomen zijn)!

Een aantal speciale gevallen zijn:
• Een overdosering van 10% erythromycine om 

de verliezen door degradatie van de substan-
tie te compenseren (een overdosering van 
20% wordt zelfs voorzien voor de hydrofiele 
gel op basis van erythromycine en benzoyl-
peroxide)

• Een overdosering van 10% dithranol ter com-
pensatie van verliezen als gevolg van degrada-
tie

• Foliumzuur (zie verder): hier moet naast de 
5% overdosering ook rekening gehou-
den worden met het waterge-
halte waardoor extra moet 
overgedoseerd worden
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Nog enkele specifieke vragen i.v.m. overdosering:

Moet het werkzaam bestanddeel in een bereiding ook 
overgedoseerd worden als het een specialiteit is?
NEE. Een onderzoek aan de UGent - om het fenomeen 
van absorptie en/of verlies tijdens een bereiding te be-
studeren (en kwantificeren) - werd enkel uitgevoerd 
met grondstoffen. De resultaten mogen niet veralge-
meend worden naar bereidingen waarin een speciali-
teit is verwerkt. Daar is het actief bestanddeel immers 
al vermengd met tal van excipiënten zodat het risico op 
absorptie/verlies aanzienlijk lager is.

Moet een overdosering toegepast worden wanneer 
een trituratie gebruikt wordt?
JA, ook indien je gebruik maakt van een trituratie bij 
de bereiding van een eenheidsdosispreparaat met een 
gehalte aan actief bestanddeel kleiner of gelijk aan 10 
mg dien je de overdosering van 5% toe te passen. 

Vanaf welke unitaire hoeveelheid aan actief bestand-
deel moet men een trituratie gebruiken?
Het TMF vereist het gebruik van een trituratie wanneer 
een bereiding minder dan 100 mg actief bestanddeel 
bevat. M.a.w. wanneer in het totaal minder dan 100 
mg actief bestanddeel afgewogen moet worden, dient 
een trituratie te worden gebruikt. Het is dus niet de 
eenheidsdosis die bepaalt of een trituratie gebruikt 
moet worden, maar wel de totale af te wegen hoeveel-
heid grondstof. 

Moet de overdosering vermeld worden op het etiket 
van de bereiding?
NEE, de voorgeschreven dosis moet op het etiket ver-
meld worden en niet de overdosering. Alle bereidingen 
die uitgevoerd worden in de officina, moeten minimum 
90% en maximum 110% van het op het etiket vermelde 
gehalte bevatten. De overdosering - of deze nu toege-
past wordt om het verlies aan actief bestanddeel inhe-
rent aan de bereiding (eenheidsdosispreparaten ≤ 10 
mg/eenheid), dan wel om afbraak tijdens de bewaring 
(dithranol, erythromycine) te compenseren - heeft net 
als doel ervoor te zorgen dat de bereiding voldoet aan 
het op het etiket vermelde gehalte. Daarentegen dient 
de overdosering WEL vermeld te worden op de weeg-
fiche.

Geldt dit ook voor delicatere bereidingen zoals voor 
kinderen en bij verdovingsproducten? JA!

Mag de 5% bijgedoseerde grondstof getarifeerd wor-
den? NEE. Enerzijds gaat het over een niet significan-
te hoeveelheid (5% van 60 x 10 mg = 30 mg) en om 
niet relevante bedragen. Anderzijds moet men ervan 
uitgaan dat dit inbegrepen is in het bereidingshonora-
rium. Een vergelijkbaar voorbeeld is het afwegen voor 
11 suppo’s, voor het finaal bereiden en gieten van 10 
stuks.

Wanneer ik capsules moet maken met vb. 5 mg pred-
nisolone en maak gebruik van een trituratie moet ik 
dan toch nog overdoseren?
JA, toch wel. Het is de dosis aan actieve stof per capsu-
le die bepalend is: bij een eenheidsdosis ≤ 10 mg moet 
je overdoseren onafgezien van welke trituratie je ook 
gebruikt.

MATERIAAL:
Om de kwaliteit van laaggedoseerde preparaten te ver-
beteren, is het aanbevolen om een specifieke mortier 
en stamper, bij voorkeur met gladde wanden, voor te 
behouden voor de bereiding van trituraties en laagge-
doseerde preparaten (dit zijn preparaten waarvan het 
gehalte aan actieve stof per eenheid 10 mg of minder 
bedraagt).

Om kruiscontaminatie te vermijden, is het verder ook 
aanbevolen om een mortier voor te behouden voor de 
bereiding van droge preparaten en met methadon.

Mortieren, stampers en ander materiaal gebruikt voor 
de bereiding van preparaten met actieve stoffen die 
moeilijk wateroplosbaar zijn, moeten bij voorkeur met 
alcohol gereinigd worden.

BEREIDINGSWIJZE:
In het algemeen, maar in het bijzonder bij trituraties en 
laaggedoseerde preparaten, moet de mortier verza-
digd worden met het excipiëns gebruikt in de bereiding 
vooraleer de actieve stof(fen) worden toegevoegd.

Omrekening is vereist indien een andere molecule-
vorm (base, zout, ester) gebruikt wordt dan werd voor-
geschreven.

Op het etiket en in de bereidingsfiche worden de ac-
tieve stoffen vermeld met hun correcte benaming, re-
kening houdend met de in de bereiding gebruikte mo-
leculevorm. 

TRITURATIES:
Voor de bereiding van trituraties moet een gekleurde 
merkstof gebruikt worden. Voor trituraties die minder 
dan 1 % actieve stof bevatten, wordt riboflavine aan-
bevolen en voor trituraties die 1 % of meer actieve stof 
bevatten, wordt rood ijzeroxide aanbevolen.

 � Indien men gelules moet bereiden die minder dan 
100 µg werkzaam bestanddeel bevatten, kan men 
gebruik maken van een trituratie 1:500 of 1:1000. 
De aanbevolen gekleurde tracer is riboflavine, in 
een concentratie van 0,1%.

 � Indien men gelules moet bereiden die tussen 0,1 
mg en 5 mg werkzaam bestanddeel bevatten, 
kan men gebruik maken van een trituratie 1:50 of 
1:100. De aanbevolen gekleurde tracer is rood ij-
zeroxide, in een concentratie van 0,1%.

Magistraal
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Uitzondering: voor trituraties met corticosteroïden 
bestemd voor dermatologische preparaten is het ge-
bruik van een gekleurde merkstof niet aanbevolen.

Opmerking: alle in de officina gebruikte trituraties 
moeten minimum 95% en maximum 105% van de op-
gegeven hoeveelheid actief bestanddeel bevatten. Dit 
is minder ruim dan de normen voor de bereidingen 
waar de grens ligt op resp. 90 en 110%.

KWALITEITSWAARBORGING VAN BEREIDINGEN: 
 ˃ De correcte vorm van de actieve stof (zout of es-

ter) gebruiken, indien op het voorschrift vermeld, 
of omrekenen indien een andere vorm gebruikt 
wordt.

 ˃ De volledige en correcte benaming van de ge-
bruikte actieve stof vermelden in de bereidings-
fiche en op het etiket van de bereiding.

 ˃ De weegfiche correct en volledig invullen en on-
dertekenen.

 ˃ Indien mogelijk, bij het afwegen rekening houden 
met het werkelijk gehalte aan actieve stof.

 ˃ Een goede methode ontwikkelen om verwisse-
ling van actieve stoffen of fouten in afweging te 
vermijden.

BEREIDINGSFICHES:
Het respecteren van de Goede Farmaceutische Offici-
nale Praktijken houdt onder meer in dat alle gegevens 
met betrekking tot de uitvoering van een bereiding, die 
noodzakelijk zijn om de kwaliteit ervan te verzekeren, 
schriftelijk bijgehouden worden.

Een systeem van opvolging en van protocollen laat toe 
om de omstandigheden waaronder de bereiding uitge-
voerd en afgeleverd werd te traceren. Het laat even-
eens toe om elk geneesmiddel dat niet conform is (als 
dusdanig of door de aanwezigheid van een niet-confor-
me grondstof), terug te vinden en een doeltreffende 
intrekkingsprocedure op te starten. 

Hiertoe zijn bereidingsprotocollen onder de vorm van 
blanco-formulieren, “bereidingsfiches” genoemd, in 
dit formularium opgenomen. Het is de bedoeling dat 
ze gefotokopieerd worden. 

Telkens wanneer een bereiding uitgevoerd wordt, 
moet de overeenkomstige fiche ingevuld worden in 
functie van de te bereiden hoeveelheid. Het volgnum-
mer dat aan elk bestanddeel werd toegekend en over-
geschreven in het grondstoffenregister, moet vermeld 
worden in de kolom “registernummer”. 
De fiche geeft ook de bereidings- en vervaldatum van 
het geneesmiddel op en vermeldt de handtekening 
van de persoon die de bereiding uitvoerde, evenals de 
handtekening van de verantwoordelijke apotheker. 
Eventueel kunnen persoonlijke opmerkingen toege-

voegd worden onderaan de fiche. 
Deze papieren fiche moet één jaar bewaard worden. 
De fiches kunnen ook onder geïnformatiseerde vorm 
beheerd worden.

Welke veranderingen zijn er nog in het nieu-
we TMF buiten deze van de overdosering en 
het gebruik van de mortier? 

 ˃ De toevoeging van een paragraaf dat het belang 
van een correcte en volledige benaming van ac-
tieve bestanddelen op het voorschrift vermeldt. 
Zie hoger.

 ˃ De verplichting om voor laaggedoseerde een-
heidsdosispreparaten (gehalte actief bestand-
deel ≤ 10 mg/eenheid), een overdosering van 5% 
aan actief bestanddeel toe te passen. Zie hoger.

 ˃ Het gebruik van een specifieke mortier voor de 
bereiding van trituraties en laaggedoseerde pre-
paraten. Zie hoger

 ˃ Bereidingen met foliumzuur aan de hand van 
de 2%-trituratie: bij de bereiding moet rekening 
gehouden worden met het werkelijk gehalte foli-
umzuur, zodoende dat de bereide trituratie een 
gehalte heeft aan 2% watervrij foliumzuur. Bij de 
bereiding van gelules aan 0,4 of 4 mg foliumzuur 
wordt dan de overdosering zoals eerder beschre-
ven toegepast. Vermits we over deze bereiding 
zeer veel vragen kregen, zetten we alles nog eens 
op een rijtje.

De grondstof foliumzuur die beschikbaar is op de Bel-
gische markt wordt gekenmerkt door een vrij hoog 
watergehalte (5% tot 8,5%) en vrij ruime normen wat 
betreft gehalte (96% tot 102% t.o.v. de watervrije stof). 
Het gehalte aan ‘zuiver’ foliumzuur (= watervrij) kan 
hierdoor aanzienlijk lager liggen. 

Een voorbeeld maakt dit duidelijk: veronderstel een lot 
foliumzuur met watergehalte 6% en gehalte van 98% 
(beide waarden zijn terug te vinden op het analysecer-
tificaat). Van deze grondstof zal 1 gram als dusdanig 
slechts 0,9212 gram watervrij foliumzuur bevatten. 

Om het gehalte aan watervrij foliumzuur in de grond-
stof te berekenen, moet rekening gehouden worden 
met:

1. Het watergehalte van de grondstof (6%) om het 
gehalte aan watervrije grondstof te berekenen:
Voor 1 g grondstof: gehalte watervrije grondstof
= 1 – (1 x (6/100)) = 0,94 g

 
2. Het ‘reële’ gehalte aan foliumzuur (98%) in de 

watervrije grondstof:
= gehalte watervrij foliumzuur = 0,94 x (98/100) 
= 0,9212 g 
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Bij analyse van gelules met foliumzuur, zal het labo het 
gehalte uitdrukken als watervrij foliumzuur. Indien bij 
de bereiding geen rekening gehouden werd met het 
watergehalte van de grondstof, bestaat de kans dat het 
bekomen gehalte niet binnen de normen valt waaraan 
bereidingen moeten voldoen (90% -110% van het op 
het etiket vermelde gehalte).

Volgende tabel vat de twee overdoseringen voor foli-
umzuur samen (de ene voor de compensatie voor het 
watergehalte, de andere is de overdosering voor laag-
gedoseerde bereidingen).

Andere wijzigingen:
• De bereiding “gelules met 20 mg cinnarizine en 

15 mg domperidon” werd geschrapt. 
• Bereidingen op basis van codeïne en zijn deriva-

ten zijn sedert mei 2013 voorschriftplichtig.
• Officinale bereidingen tegen hoest en verkoud-

heid mogen slechts één actief bestanddeel be-
vatten.

• Bijzondere aanbevelingen voor het gebruik van 
antitussiva bij kinderen:

 ) Antitussiva mogen bij kinderen slechts uit-
zonderlijk en enkel na een medisch advies ge-
bruikt worden. Het staat vast dat het gebruik 
van antitussiva onder de leeftijd van zes jaar 
niet verantwoord is. De buitenverpakking (of 
bij gebreke daaraan de primaire verpakking) 
van de bereiding moet vermelden dat het ge-
neesmiddel gecontra-indiceerd is onder de 

leeftijd van zes jaar. 
 ) Bereidingen in vloeibare vorm moeten bevei-

ligd worden met een dop die accidentele in-
name voorkomt. Dit is voor het ogenblik slechts een 
aanbeveling, dus nog niet verplicht. Wij houden je op de 
hoogte wanneer daar verandering in komt.

 ) Dextromethorphan, codeïne en hun deriva-
ten zijn formeel gecontra-indiceerd onder de 
leeftijd van 6 jaar. 

• Xylometazoline: op het etiket van bereidingen 
met xylometazolinehydrochloride moet volgend 
voorschrift vermeld worden:
De buitenverpakking, of bij gebreke daaraan, de 
primaire verpakking van de magistrale en offici-
nale bereidingen moet de volgende aanbevelin-
gen vermelden:

1° “Als eerstelijnsbehandeling is het aanbevolen 
om de neus te spoelen met een zoutoplossing. 
Dit geneesmiddel kan als tweedelijnsbehande-
ling gebruikt worden.”
2° “De behandelingsduur mag niet meer dan vijf 
dagen bedragen.” 

• De verpakking van magistrale en officinale be-
reidingen voor nasaal gebruik met fenylefrine, 
pseudo-efedrine of hun isomeren, zouten, esters 
of zouten van esters moet vermelden dat het ge-
neesmiddel gecontra-indiceerd is onder de leef-
tijd van zeven jaar. De behandelingsduur moet 
zo kort mogelijk zijn.

Magistraal
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Wat zegt het nieuwe TMF over de controle 
op gelijkmatigheid van massa?

VOOR GELULES:
 ˃ Bepaal de totale massa van het poeder of van het 

te verdelen mengsel in de gelules en bereken de 
theoretische massa van de inhoud van één gelule 
(= Mt).

 ˃ Neem willekeurig 10 eenheden van de bereiding 
en weeg ze afzonderlijk, het is raadzaam om de 
test uit te voeren op één gelule van elk van de 4 
hoeken van de gelulier, een gelule van het midden 
van de gelulier en 5 andere willekeurig genomen 
gelules.

 ˃ Bereken het gemiddelde van de 10 verkregen 
waarden (= Mp).

 ˃ Weeg 10 lege gelules en bereken het gemiddelde 
van de 10 verkregen waarden (= Mv).

 ˃ Bereken de gemiddelde massa van de inhoud van 
één gelule: Mm = Mp - Mv. 

De gemiddelde massa (Mm) mag geen grotere afwij-
king van de theoretische massa (Mt) vertonen dan 3 %. 

Bereken de aanvaardbare grenswaarden:  
Mmax = [Mt x 1,1] + Mv
Mmin = [Mt x 0,9] + Mv    

De massa van geen enkele eenheid mag deze grens-
waarden overschrijden. 

VOOR ZETPILLEN:
 ˃ Maak de som van de massa van het excipiëns voor 

de zetpillen en de massa van het poeder of het 
mengsel van poeders, berekend voor de bereiding 
van de zetpillen (zie weegfiche).

 ˃ Het quotiënt van de deling van deze som door het 
aantal zetpillen, gebruikt bij de berekening van 
de vereiste hoeveelheden, stemt overeen met de 
theoretische massa van één zetpil (= Mt).

 ˃ Neem willekeurig 10 eenheden van de bereiding 
en weeg ze afzonderlijk.

 ˃ Bereken het gemiddelde van de 10 verkregen 
waarden (= Mp).

De gemiddelde massa (Mp) mag geen grotere afwijking 
van de theoretische massa (Mt) vertonen dan 3 %. 

Bereken de aanvaardbare grenswaarden:
Mmax = [Mt x 1,1] 
Mmin = [Mt x 0,9]    

De massa van geen enkele eenheid mag deze grens-
waarden overschrijden.  

Om de resultaten van deze test gemakkelijk 
te berekenen, staat in MyQA een Excel rekenblad ter beschikking. 

De link naar dit bestand is opgenomen in de bereidingsprotocollen voor gelules en 
zetpillen. Het volstaat om de reële en theoretisch gewichten in te geven in de respectievelijke 

cellen, de berekeningen gebeuren automatisch.

Deze controle is afhankelijk van de dagelijkse praktijk in de apotheek. Daarom zou deze controle best uitge-
voerd worden op risicobereidingen op een snelle en eenvoudige wijze.

Zonder enige beperking op te leggen wordt aangeraden om deze test minstens uit te voeren op  gelules 
op basis van verdovende middelen zoals methadon, dexamfetaminesulfaat, … of op corticostero-

iden of op gelules die bestemd zijn voor jonge kinderen of op deze die een poeder bevatten 
waarvan de vervloeiing vaak problematisch is, zoals bijvoorbeeld mefenesine.
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Voor de behandeling van haar rosacea, komt Sofie je een voorschrift brengen 
met daarop:

R/ metronidazool gel TMF 100g

Maar wat is de samenstelling van deze gel? 
Vroeger kon je deze opzoeken in ‘het groene mapje’ van het TMF maar met het 
verschijnen van het nieuwe TMF, kan dit veel sneller en gemakkelijker gebeuren 
d.m.v. het zoekscherm op de site  (www.tmf-ftm.be of via www.dewestvlaam-
se.be, waar de link op de homepagina staat). 

Tip: plaats een snelkoppeling met deze link op jouw bureaublad of voeg het toe 
aan je favorieten.

SAMENSTELLING
R/ Metronidazool  1 g
     Carbomeergel  q.s.  ad 100 g

Op uitdrukkelijk verzoek van de arts moet de apotheker de carbomeergel zonder bewaarmiddel ex tempore te 
bereiden.

INDICATIES
Behandeling van rosacea.

BEREIDINGSWIJZE
Tarreer een mortier met stamper.
Weeg het werkzame bestanddeel afzonderlijk af.
Verwrijf in deze mortier zorgvuldig 1,00 g metronidazool met ongeveer 3 g carbomeergel.
Vul aan tot 100 g met carbomeergel. Houd hierbij rekening met de tarra. Homogeniseer.
Vul de bereiding af in een tube.

BEWARING
Bij een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C.

AFLEVERING
Niet afleveren als zelfzorggeneesmiddel.

HOUDBAARHEID
2 maanden (7 dagen zonder bewaarmiddel).

GEBRUIKELIJKE POSOLOGIE
Breng de gel één- tot tweemaal per dag aan en vermijd de omgeving rond de ogen.

BIJWERKINGEN:
Bij 1-10% van de patiënten: huiduitslag, droge huid, erytheem, jeuk, pijn, irritatie van de huid, branderig of 
prikkelend gevoel en verergering van rosacea. In geval van irritatie moet de toedieningsfrequentie vermin-
derd worden of de behandeling tijdelijk onderbroken worden. 

Bij minder dan 1%: schilfering, hypo-esthesie, paresthesie, smaakstoornissen (metaalsmaak) en misselijk-
heid. Zelden angio-oedeem en anafylaxie. Ook zijn tranende ogen (bij applicatie dicht bij het oog) en contact-
dermatitis gemeld.    

Metronidazool hydrofiele gel

Magistraal
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BIJKOMENDE OPMERKINGEN:
 ) Vermijd blootstelling aan zonlicht en UV-lampen. UV-straling vermindert immers de werkzaamheid van 

metronidazol door omzetting van metronidazol in een inactieve metaboliet. 
 ) Het Informatorium Medicamentorum 2014 ontraadt tijdens de zwangerschap en borstvoeding het ge-

bruik van cutaan metronidazool. Ook handelingen met metronidazol zijn verboden voor zwangere vrou-
wen of vrouwen die het kunnen zijn alsook voor vrouwen die borstvoeding geven. 

 ) Opmerkingen bij het uitvoeren van de bereiding, aangezien metronidazol ook als kankerverwekkend 
wordt aanzien bij sommige diersoorten:

• Het is uitermate belangrijk dat de bereidingen op basis van metronidazol zo uitgevoerd worden dat 
contaminatie van elk ander geneesmiddel uitgesloten is.

• De werktafel en het materiaal zullen zorgvuldig met vloeibare zeep gereinigd worden door de berei-
der. Werkkledij die met metronidazool bevuild is, moet zo snel mogelijk verwijderd worden.

• Het materiaal en de tube die tijdens het afvullen en sluiten gecontamineerd werden, moeten zo vlug 
mogelijk met cellulosewatten gereinigd worden.

• Bij accidenteel contact moeten de ogen overvloedig met water gespoeld worden.
• Resten van de bereiding en de cellulosewatten waarmee gereinigd werd, moeten verpakt worden 

in plastieken zakken die zo gesloten worden dat mensen noch dieren met het product in aanraking 
kunnen komen.

• Na deze handelingen moeten de handen zorgvuldig gewassen worden met water en zeep. 

REFERENTIES
• Informatorium medicamentorum, 2014
• www.tmf-ftm.be
• www.qbox.be

Hoe 
zoeken 

we dit op 

in het 

nieuwe 
TMF?
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Farmaceutische zorg 
bij rosacea

De oorzaak van rosacea is nog niet bekend. Verschillende recente studies hebben aangetoond of ondersteunen 
de hypothese dat volgende pathologische processen een invloed kunnen hebben: abnormale aangeboren im-
mune response (en in geval van papulopustuleuze rosacea ook verworven immune response), neurovasculaire 
dysregulatie, stratum corneum barrièredysfunctie, depletie van antioxidantreserve, …

Verschillende exogene stimuli kunnen fungeren als mogelijke trigger en deze variëren van persoon tot persoon: 
UV-licht, warmte, saunabaden, kruiden als capsaïcine, bepaalde geneesmiddelen (bv. corticosteroïden, zowel in-
wendig als cutaan gebruik), bepaalde cosmetica of huidverzorgingsproducten,... Of rosacea kan uitgelokt worden 
door voedingsmiddelen is niet aangetoond. Wel kan (tijdelijke) verergering van de roodheid optreden door het 
drinken van alcohol, warme dranken en het eten van sterk gekruid voedsel aangezien deze leiden tot een tijdelijke 
verwijding van de oppervlakkige bloedvaatjes in de huid.

SYMPTOMEN?
Rosacea omvat een verscheidenheid aan klachten en verschijnselen die van patiënt tot patiënt en ook binnen 
eenzelfde individu in verloop van tijd kunnen variëren in soort en ernst. De vier belangrijkste, periodiek voorko-
mende, kenmerken zijn:

• roodheid (rosacea betekent letterlijk ‘rood als een roos’)
• teleangiëctasieën (constant gedilateerde bloedvaten)
• bultjes (papels)
• acneachtige puistjes (pustels), maar zonder comedonen (mee-eters). 

De typisch aangetaste zone is het centrale gedeelte van het gezicht: neus, wangen, voorhoofd en kin. 
In het begin zie je enkel een voorbijgaande blos op de wangen; nadien breiden de letsels zich uit en zijn ze blij-
vend. 

Ongeveer de helft van de mensen met rosacea heeft ook oog- en/of ooglidafwijkingen. Deze kunnen variëren 
van mild tot ernstig. De meest voorkomende klachten zijn droge ogen, branderig of stekend gevoel, tranende 
ogen en een gevoel alsof er iets in het oog zit (zandkorrel). Ook kunnen ontstekingen van de oogleden (blefaritis) 
en van het hoornvlies en bindvlies (keratoconjunctivitis) voorkomen. 

Farmaceutische zorg

Rosacea is een frequent voorkomende chronische 

huidziekte van het gelaat die in opstoten verloopt. De 

ziekte komt vooral voor bij mensen met een licht huid-

type. Naar schatting komt het voor bij 1 tot 10% van 

de bevolkingsgroep tussen de 30 en 50 jaar. Vrouwen 

worden vaker getroffen dan mannen.
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Minder vaak komen bij rosacea zwellingen van de huid door oedeem voor. 
Deze zitten vaak op de wangen onder de ogen. In het begin verdwijnt dit 
vanzelf maar deze zwelling kan ook blijvend zijn (morbus morbihan).

Zwellingen kunnen ook ontstaan door toename van bindweefsel en een 
vergroting van de talgklieren in de huid. Deze voelen harder en knobbe-
lig aan en gaan niet vanzelf weg. Het bekendste voorbeeld hiervan is rhi-
nophyma. De neus gaat er verdikt en knobbelig uitzien en wordt in het 
dagelijkse taalgebruik aangeduid als ‘drankneus’ of ‘bloemkoolneus’. Ten 
onrechte want het ontstaan van rhinophyma heeft niets te maken met 
alcoholgebruik. Dit treedt vrijwel alleen op bij oudere mannen.

Ook komt migraine bij relatief veel patiënten met rosacea voor, vooral bij hen die last hebben van blozen. 
Naast lichamelijke klachten gaat de aandoening vaak gepaard met psychologische symptomen zoals angst en 
depressie.

Afhankelijk van de klinische presentatie onderscheidt met 4 subtypes: 
1. Erythemateuze teleangiëctatische rosacea 
2. Papulopustuleuze rosacea
3. Rhinophyma
4. Oculaire rosacea

Kenmerkende klachten en verschijnselen van de verschillende subtypes kunnen bij de individuele patiënt tegelijk, 
maar ook afwisselend in de tijd voorkomen. Ook kan rosacea van het ene naar het andere subtype overgaan. Ook 
kan door succesvolle behandeling van de ene manifestatie (bv. papels en pustels) een ander verschijnsel meer op 
de voorgrond treden (bv. teleangiëctasieën). Van de verschillende subtypes komt erythematoteleangiectatische 
rosacea het meeste voor, gevolgd door papulopustuleuze rosacea. Type 3 is zeldzaam en de prevalentie van type 
4 is moeilijk te bepalen vanwege gebrek aan strikte diagnostische criteria.

BEHANDELING
Voor de verschillende subtypes van rosacea zijn tal van behandelingsopties beschikbaar, maar het is niet duidelijk 
welke ervan effectief zijn.

Een systematische review onderzocht hierover 106 gerandomiseerde gecontroleerde studies met een studieduur 
van 2 tot 3 maanden die het effect van een topische behandeling (zoals metronidazol, azelaïnezuur, ivermecti-
ne, brimonidine) of een systemische behandeling (zoals antibiotica, isotretinoïne), alleen of in combinatie met 
andere interventies, vergeleken met placebo, geen behandeling of een actieve behandeling. Ook studies die het 
effect onderzochten van laser- of lichttherapie of van het vermijden van voedselsubstanties (zoals specerijen) of 
het gebruik van cosmetica en zonwerende middelen kwamen in aanmerking.

De auteurs besloten dat er bewijs van hoge kwaliteit bestaat voor de doeltreffendheid van topisch azelaïnezuur, 
ivermectine en brimonidine en van oraal doxycycline en isotretinoïne voor de behandeling van rosacea. Bewijs 
van matige kwaliteit was er voor topisch metronidazol en oraal tetracycline en van lage kwaliteit voor een lage 
dosis minocycline, laserbehandeling en intens gepulseerde lichttherapie alsook voor ciclosporine oogemulsie 
in geval van oculaire rosacea. De tijd die nodig is om een effect te bekomen en de duurzaamheid van het effect 
moeten nog meer onderzocht worden. Ook de rapportering van ongewenste effecten moet nauwkeuriger gebeu-
ren. De behandeling van oculaire rosacea moet verder onderzocht worden. 
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De meeste studies rapporteerden ongewenste effecten maar de gegevens waren vaak te beperkt en onvolledig 
om er bruikbare conclusies uit te trekken. Voor de in België beschikbare topische producten brimonidine, metro-
nidazol, azelaïnezuur en ivermectine zijn vooral lokale reacties zoals roodheid, jeuk, huidirritatie en allergische 
reacties beschreven. Brimonidine kan ook warmte-opwellingen uitlokken. Tot slot vond men geen studies die het 
effect van voedingsaanpassingen en beschermende maatregelen tegen de zon onderzochten.

FARMACEUTISCHE ZORG
Het is belangrijk om met patiënten reeds in een vroeg stadium van de behandeling te bespreken dat de exacte 
oorzaak van rosacea nog niet bekend is en dat behandeling van rosacea symptomatisch is. Klachten en verschijn-
selen kunnen na een succesvolle behandeling terugkeren. Patiënten hebben vaak het idee dat een behandeling 
niet goed werkt als de ziekte steeds opflakkert. Het is dus belangrijk om te blijven herhalen dat rosacea een 
chronische aandoening is, die met remissies en exacerbaties verloopt en dat een definitieve behandeling nog 
niet bestaat. 

Omdat triggers beschouwd worden als stimuli die het pathofysiologisch proces van rosacea 
kunnen induceren, wordt geadviseerd triggers te identificeren en te vermijden. Vermijd dus ook 
zoveel mogelijk blootstelling aan zonlicht. Gebruik zo nodig een zonnebrandcrème met een 
hoge beschermingsfactor of een camouflerende crème.

Bij rosacea is de stratum corneum permeabiliteit beschadigd, waardoor o.a. via activatie van 
cytokines en transepidermaal vochtverlies, verhoogde sensitiviteit ontstaat en inflammatie 
wordt bevorderd. Op theoretische gronden valt een gunstig effect te verwachten van bescher-
mende huidverzorging. Hoewel geen vergelijkende studies bekend zijn naar het effect van 
huidverzorgende middelen, wordt door de meeste experts aangeraden de huid in een goede 
conditie te houden met zeep- en alcoholvrije reinigingsmiddelen en een hydraterende bescher-
mende crème.

Voor de behandeling van de oog- en/of ooglidafwijkingen is het belangrijk de ogen goed schoon 
te houden en bij droge ogen en irritatie kunstmatige tranen aan te raden. Ook behandeling 
met doxycycline, tetracycline of minocycline kan verbetering geven bij de oogafwijkingen van 
rosacea. Behandeling van het ooglid met metronidazol gel en fusidinezuur gel kan de ooglidont-
steking doen verbeteren.

REFERENTIES:
• Van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Carter B, et al. Interventions for rosacea. Cochrane Database Systematic Review 2015, Issue 4.
• Van der Linden M.M.D., Rosacea, nieuwe inzichten in pathofysiologie. Nederlands tijdschrift voor dermatologie en venerologie, nr. 09, 2014, 614-617
• Halk A.B., van Leeuwen R.L., Een patiënt met morbus morbihan, Nederlands tijdschrift voor dermatologie en venerologie, nr.23, 2013, 4-6.
• Minerva 2015 Volume 14 Nummer 10 Pagina 126 – 127
• www.gezondheidenwetenschap.be
• http://www.huidziekten.nl/folders/nederlands/rosacea.htm
• Farmacotherapeutischkompas.nl, www.bcfi.be

Productnamen in België:

 �Brimonidine: Mirvaso ®

 �Metronidazool lokaal: Rozex®, 

Rosaced®, Nidazea®

 �Metronidazool oraal: Flagyl®

 �Azelainezuur: Skinoren®

 � Ivermectine: Soolantra® 

 �Permethrine: Zalvor®

 �Doxycycline: Doxylets®, 

Efracea®, Vibratab® en 

generieken

 �Lymecycline: Tetralysal®

 �Erythromycine: Erythrocine®, 

Erythroforte®

Voor de behandeling van erythemateuze teleangiëctatische rosacea wordt aanbevolen om dagelijks brimonidi-
ne-gel, een lokaal werkend α-sympathicomimeticum, op het gezicht aan te brengen. Slechts op korte termijn is een 

effect van deze behandeling aangetoond (evidentie van hoge kwaliteit).

Milde gevallen van papulopustuleuze rosacea kunnen worden behandeld met topisch metronidazol, azelaïnezuur 
of permethrine (buiten indicatie!) (studies van matige tot hoge kwaliteit). Momenteel is het echter onduidelijk of deze 

winst zich vertaalt in een betere levenskwaliteit.

In ernstige gevallen wordt aangeraden om gedurende 6 tot 12 weken systemische antibiotica (doxycycline, lymecy-
cline, tetracycline, erythromycine of metronidazol) aan de topische behandeling toe te voegen. 

Alleen voor het effect van doxycycline bestaat er evidentie van hoge kwaliteit.
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Deze maand komt Rita op vrijdagmorgen bij jou in de apotheek. Rita, 78 jaar,  heeft 2 kinderen maar woont sinds 
het overlijden van haar man alleen. Ze vertelt u dat ze sinds een week gebruik maakt van een loopstok. Een 
maand geleden was ze immers gevallen en had hierdoor een wonde opgelopen t.h.v. het onderbeen. Aangezien 
het niet druk is in de apotheek, stel je haar voor om haar medicatie eens te bekijken.

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

5: ELK LANG- OF KORTWERKEND BENZODIAZEPINE
Rita gaf aan deze medicatie te gebruiken omwille van slaapstoornissen. Het lijkt echter aangewezen te bekijken 
of de slapeloosheid niet afkomstig is door overdosering van thyroxine. Bovendien kennen benzodiazepines, en 
met name de langwerkende, een slechte risico-baten verhouding bij oudere patiënten. De recente val is een 
belangrijke reden om het gebruik van deze medicatie af te bouwen en zelfs stop te zetten. 
Mogelijke aanbeveling richting arts:

 ) Het lijkt aangewezen de schildklierfunctietesten te controleren en de dosis L-thyroxine te reduceren in-
dien dit nodig blijkt. 

 ) De apotheker kan met zowel de patiënt als de arts een niet-medicamenteuze aanpak van slapeloosheid 
bespreken (zie Baliekrant april 2016).

 ) Indien de arts en de patiënt instemmen met het stopzetten van het benzodiazepine, kan de apotheker een  
afbouwschema voorstellen (zie Baliekrant mei 2016). 

 ) Indien de arts of de patiënt de behandeling met een benzodiazepine wenst verder te zetten, lijkt het aan-
gewezen over te schakelen naar een middellangwerkend benzodiazepine, aan de helft van de dosering van 
jongvolwassenen (vb. lormetazepam 1 mg). 

Medicatiereview met de 
GheOP3S-tool

Azopt collyre 2 x per dag 1 druppel

L-thyroxine 100 µg 1 x per dag

Lysanxia 10 mg (Prazepam) 1 x per dag

Omeprazole 20 mg 1 x per dag

Tavonin 120 mg (Ginkgo Biloba) 1 x per dag

Tilcotil 20 mg (Tenoxicam) 1 x per dag
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8: ELK ORAAL NSAID
Rita neemt al 2 jaar Tilcotil® in het kader van artrose. De risico-baten verhouding van NSAID’s bij ouderen is 
slecht, waarbij acute nierinsufficiëntie en ontregeling van de bloeddruk de grootste problemen geven. Het lijkt 
aangewezen de nood voor een NSAID met de arts te bespreken. 

Mogelijke aanbeveling richting de arts: 
 ) Evalueer de nood voor het NSAID gebruik. Verkies, indien mogelijk, paracetamol of een sterker niet-NSAID. 
 ) Wanneer het NSAID niet kan vervangen worden en de therapie noodzakelijk blijft, suggereer dan laagge-

doseerd ibuprofen (3X/dag 200mg) en voeg altijd gastroprotectie toe. 
 ) Verifieer bovendien of de bloeddruk en de nierfunctie voldoende wordt opgevolgd.

19: GINKGO BILOBA
De patiënte haalt deze medicatie af zonder voorschrift. Bij navraag blijkt ze dit te gebruiken voor evenwichts-
stoornissen. Er bestaat echter geen evidentie voor het gebruik van Ginkgo Biloba. 

Mogelijke aanbeveling richting patiënt: 
 ) Informeer de patiënt over de twijfelachtige doeltreffendheid en de mogelijke ongewenste effecten. Er 

wordt aangeraden de behandeling met Ginkgo Biloba stop te zetten en het onderliggende probleem 
(evenwichtsstoornissen) met de arts te bespreken. Echter, het is mogelijk dat deze het gevolg zijn van 
het hang-over effect van het langwerkend benzodiazepine en zullen verdwijnen indien dit afgebouwd of 
stopgezet wordt. 

45: VERHOOGD OSTEOPOROSE RISICO ZONDER CALCIUM/VITAMINE D SUPPLETIE
Volgens de FRAX-tool (beschikbaar via http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp) is deze patiënte een hoog- risico 
patiënt voor een osteoporotische breuk. Bovendien is haar valrisico groot omwille van een recente val in de 
anamnese. Er wordt voor deze patiënt bijgevolg zowel calcium als vitamine D-suppletie aangeraden. 

Mogelijke aanbeveling richting de arts: 
 ) Indien de arts het osteoporose risico voldoende hoog inschat, kan het aan te raden zijn bij deze patiënt 

een Ca/VitD supplement op te starten. 

47: JAARLIJKS GRIEPVACCIN BIJ PATIËNTEN ≥ 65 JAAR

81: OPTIMALISEREN VAN DE FARMACEUTISCHE ZORG VOOR EEN SPECIFIEKE PATIËNT
Controleer de indruppeltechniek van de patiënt voor Azopt®. De patiënt had hier duidelijk problemen mee 
en merkte niet goed op wanneer er effectief een druppel in het oog gevallen was. 

Mogelijke aanbeveling richting de patiënt:
Het kan een hulp zijn het druppelflesje in de koelkast te bewaren zodat de patiënte aan de koude voelt dat 
de druppel effectief in het oog valt of stel een hulpmiddel voor. 

Wil je graag wat meer oefenen op het uitvoeren van een medicatiereview? 
IPSA en De Westvlaamse organiseren hierover APINTO-workshops:

 ) Roeselare op 12 september
 ) Kortrijk op 13 september
 ) Brugge op 14 en 22 september
 ) Veurne op 19 september

Inschrijven kan via de site www.dewestvlaamse.be.

REFERENTIES:
• Eenheid farmaceutische zorg (Boussery K., Tommelein E.), Universiteit Gent
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Met de federatie ‘Palliatieve Zorg’ werd gedurende jaren gelobbyd om een 
voor iedereen acceptabele, legale en aanvaardbare situatie te creëren. In juni 
werd een resolutie door het parlement aanvaard waarbij de ongeoorloofde 
geneesmiddelendepots in de hoofdkwartieren van de regionale palliatieve 
netwerken weggewerkt worden. Er wordt een systeem uitgewerkt waarbij de 
gespecialiseerde verpleegkundige, verbonden aan een palliatieve thuisequipe 
een trousse mag bezitten. In dit systeem mogen de equipeverpleegkundigen 
de zegel van de urgentietrousse verbreken, na goedkeuring van ofwel de huis-
arts ofwel de equipearts. De trousse wordt nadien gecontroleerd en heraan-
gevuld door de equipeapotheker met materiaal geleverd door de vertrouwde 
huisapotheker.

De equipeapotheker krijgt zoals de equipearts een vergoeding vanuit het pal-
liatieve netwerk waar hij/zij aan verbonden is. De taak van deze equipeapo-
theker moet verder nog uitgediept worden, maar zal zeker de volgende taken 
omvatten: aanspreekpunt voor de collega’s, de equipeartsen en de equipe-
verpleegkundigen voor wat alle medicatie betreft die in verband staat met 
palliatie en euthanasie, controle van de verschillende trousses gebruikt door 
de equipe, farmaceutisch expert op de patiëntenbespreking, ... De opleiding 
zal gegeven worden in nauw contact met de Federatie Palliatieve zorgen. Ook 
de universiteiten, het fagg, de groothandel én de beroepsverenigingen zullen 
betrokken worden bij deze specialisatie, zodat deze equipeapothekers kunnen 
aangesproken worden bij de minste twijfel voor wat deze uitzonderlijke, maar 
meer en meer voorkomende medicatie betreft. Per palliatief netwerk zouden 
minstens 2 apothekers moeten opgeleid worden zodat er een permanentie 
kan voorzien worden.

De uitwerking van deze resolutie moet nog uitgeschreven worden en bekrach-
tigd worden door een Koninklijk Besluit. Bij het verschijnen van dit bewust KB 
zullen de beroepsverenigingen iedere apotheker zeker verwittigen en een uit-
nodiging doorsturen om de opleiding tot equipeapotheker te volgen.

Veranderingen in de 
palliatieve zorg
Ieder van jullie wordt ooit eens 

geconfronteerd met de familie 

van een vertrouwde, maar pal-

liatieve patiënt. Een voorschrift 

met enorme hoeveelheden, 

niet voorradige geneesmidde-

len bij de groothandel, liefst op 

een   zaterdagvoormiddag, in de 

wachtdienst, ….
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Het pilootproject osteoporose is van start gegaan in West-Vlaanderen in maart van dit jaar. De be-
doeling van dit pilootproject is de meerwaarde van een gesprek tussen patiënt en apotheker over het 
geneesmiddelengebruik bij osteoporose aan te tonen (‘Hoe worden de geneesmiddelen genomen?’, 
‘Worden er calcium en vitamine D supplementen genomen’, …). Tevens wordt de therapietrouw bere-
kend en geëvalueerd in functie van de tijd.

Aangezien dit project al verschillende maanden lopende is, vonden we het geen slecht idee de deelne-
mende apothekers op te bellen om te luisteren naar hun bevindingen. Hieronder vind je de reacties van 
de patiënten en (tand)artsen die de apothekers te horen krijgen en de reacties van de deelnemende 
apothekers zelf. 

Lopende projecten in West-Vlaanderen

Farmaceutische zorg
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PATIËNTEN:
 , Sommigen patiënten waren eerst wat argwanend (‘Dat is toch iets wat de dokter moet zeggen?’) of 

wilden het eerst navragen bij hun arts.
 , Globaal genomen zijn de patiënten zeer dankbaar, zelfs al namen ze hun geneesmid-

delen reeds op een correcte manier.
 , ‘De patiënten zijn het nog niet gewoon dat de apotheker dit doet.’

 , ‘Aangezien wij dit project konden kaderen in een ‘onderzoek in samenwerking 
met een universiteit’, was de drempel voor de patiënt om hieraan te participe-
ren niet zo hoog. Dit staat in schril contrast met BNM waar veel collega’s nog 
last ondervinden om de patiënten daar te laten voor tekenen.’
 , ‘Patiënten leren bij: sommigen schrikken als ze te horen krij-

gen dat ze eigenlijk geen calcium innemen, 
ze denken dat dit in hun baxter zit.’

(TAND)ARTSEN:
 , ‘Vaak kregen we de reactie van de arts als: ‘Je geeft die dingen toch 

niet mee zonder voorschrift?’. Eénmaal ze hierover gerustgesteld waren, reageer-
den ze positief want ze hebben vaak geen zicht op de calciumsuppletie.’

 , ‘Artsen waren meestal positief. Eén arts zei zelfs dat het goed zou zijn indien 
de apotheker het tijdstip voor de volgende Prolia® toediening zou mee helpen in de 

gaten houden.’
 , ‘Er waren niet zo veel contacten met artsen maar als die er waren, waren die 

zeer positief.’
 , ‘Een collega in ons team kreeg felicitaties van de tandarts omdat dankzij haar een geval van osteonecrose 

werd blootgelegd.’

APOTHEKERS:
 , Alle apothekers waren zeer positief. Vaak kregen we de opmerking dat het project zeer goed was georga-

niseerd.
 , Het feit dat niet kon gekozen worden welke patiënten meededen, werd aangehaald als een positief punt: de 

software maakte een lijst van alle patiënten die in aanmerking kwamen voor het project, deze lijst werd ge-
anonimiseerd doorgestuurd naar APB en daar werd bepaald welke patiënten uiteindelijk konden meedoen.

 , De meeste collega’s vonden de werkdruk nogal hoog (afspraken maken, voorbereiding van het dossier, het 
eigenlijke gesprek, administratieve afhandeling). Sommigen slaagden er zelfs niet in het gesprek af te ron-
den in de voorziene 30-40 minuten terwijl anderen daar geen probleem mee hadden (10 à15’). Alles hangt 
af van de manier van aanpakken en het routineren in dergelijke gesprekken. 

 , Apothekers die alleen staan in de apotheek vonden het moeilijk om met afspraken te werken.
 , Sommigen vonden dit project te ingewikkeld terwijl anderen het dan weer ‘zeer leuk’ vonden.
 , ‘Niet alleen patiënten, maar ook wij als apothekers leren bij! Het voordeel van zo’n project is dat je daar-

door beter begint op te letten bij alle patiënten.’
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 , ‘Het is een echte verrijking voor de apotheker indien er ook nog een vergoeding zou voor komen.’
 , ‘Vaak bleef het niet bij een gesprek rond osteoporose en werd er een volledige review uitgevoerd. Wanneer 

je immers dieper op een bepaalde materie ingaat, komen er vaak andere problemen naar boven.’
 , ‘Dergelijke gesprekken bevorderen de relatie tussen patiënt en apotheker.’
 , Vele apothekers waren door het participeren aan dit project erg gedreven. We kregen het voorstel om elke 

3 maand een ander onderwerp aan te snijden en op dezelfde manier telkens een ander deeltje van de me-
dicatie van patiënten wat meer aandacht te geven met eventueel na 2 jaar nog eens een korte heropfrissing 
van hetzelfde onderwerp.

 , ‘Het is maar door de therapietrouw eens écht uit te rekenen dat je merkt dat de indruk die je hebt over de 
therapietrouw van een bepaalde patiënt niet altijd correct is.’ Een aantal apothekers waren echt verrast van 
de lage therapietrouw van hun patiënten ondanks de herhaalde herinneringen naar de patiënt toe. 

Samengevat kunnen we stellen dat dit project zowel door de deelnemende apothekers 

als door de patiënten en (tand)artsen als zeer positief bevonden werd. Na wat “koudwa-

tervrees” werd dit al snel als zeer verrijkend ervaren. Hopelijk is dit het begin van een 

trend die leidt naar de apotheker “Next generation” en een bijhorende mentaliteitswij-

ziging!

M
ED

ID
O

Aanslepende problemen bij het gebruik van de Medido geneesmiddelendispenser hebben het Wit-Ge-
le Kruis doen besluiten om vervroegd met dit project te stoppen.
De problemen zijn van verscheidene aard:

• verkeerde uitgiftes zonder dat het schema werd gewijzigd en waarbij bij de helpdesk van Philips 
geen storing wordt gezien;

• aanhoudende beperkte ondersteuning vanuit de helpdesk van Philips.

Die problemen werden met de betrokkenen besproken begin juni maar er kwam geen sluitend ant-
woord. Dit maakte dat de factoren waarop zij evalueerden een negatieve beoordeling kregen:
• Meerwaarde voor de patiënt naar therapietrouw en juiste inname op het juiste tijdstip;
• Ondersteuning voor de verpleegkundige waardoor meer inzetbaar voor andere zorg.

Ondertussen hebben zij ook alternatieven die voorgesteld worden op een meeting op 1 september.
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Van de vijf jaar proefperiode zijn er nu al anderhalf jaar voorbij. We kunnen 
een kleine tussenstand opmaken. Per maand worden tussen de 120 en 140 
dozen eerste leeftijdsmelken verstrekt aan een dertigtal pasgeborenen.

De uitbetaling van De Westvlaamse aan de apothekers verloopt naar beho-
ren, we hebben nog geen klachten ontvangen. De betaling van het OCMW 
aan De Westvlaamse is zeer correct en stipt.

Sedert een paar maand is het diensthoofd van de dienst Algemeen Welzijns-
werk van het OCMW gewijzigd en de dossiers worden nu zeer minutieus 
bekeken.

Gedurende de beginperiode botsten we op enkele misverstanden, maar 
deze werden ondertussen al uit de weg geholpen:

 � De naam van de baby is doorslaggevend op de babykaart. Er ont-
stond te veel verwarring bij het gebruik van andere namen (naam van 
de moeder en/of vader).

 � De einddatum van een dossier is zes maand min 1 dag, geen 6 maand 
einde maand, zoals het gebruikelijk is in de apotheek. De einddatum 
staat ook vermeld op de babykaart.

 � Heel veel speciale melken worden er niet gebruikt: meestal gaat het 
om de gewone Nutrilon en/of de Nan, gevolgd door de AR-melken.

 � Alhoewel Kind & Gezin borstvoeding promoot, zien we dit toch niet 
terug in de verhuur en verkoop van afkolfapparatuur en bijbehoren.

 � Het aantal apotheken dat per maand te maken heeft met dit project 
is beperkt en draait rond de 12.

Naar 2017 toe zullen er hoogstwaarschijnlijk wijzigingen plaatsgrijpen aan-
gezien de hoogte van de jaarlijkse subsidie van € 20 000 overschreden zal 
worden. Samen met de partners zal De Westvlaamse kijken voor een zo gun-
stig mogelijke oplossing voor de apotheek.

Sedert december 2014 loopt er een proefproject van de Vlaamse 
overheid om de kansarmoede bij kinderen in een stad als Oosten-
de terug te dringen. Hiervoor werd er samen met de Oostendse 
apothekers, de stad Oostende, De Westvlaamse en nog enkele 
partners gekeken om tijdens de eerste zes levensmaanden van een 
baby in een kansarmoede gezin de voeding te optimaliseren en 
gratis te verdelen via de huisapotheek.
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Week van de geestelijke gezondheid: praat erover...
Wist je dat...

• Eén op drie Vlamingen zich niet fit voelt in het hoofd?
• Zelfdoding één van de belangrijkste doodsoorzaken in Vlaanderen is?
• Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen in de periode van 2009-2011 1,5 

keer hoger lag dan het Europese gemiddelde? West-Vlaanderen is bo-
vendien de slechtste leerling in de klas t.o.v. andere provincies.

• West-Vlamingen het moeilijker hebben om te praten over hun gevoe-
lens en minder vlug hulp zoeken?

Fit in je hoofd, goed in je vel 
Omdat het aantal mentale problemen stijgt, werd de campagne “Fit in je 
hoofd, goed in je vel” ontwikkeld. Met deze campagne wil de Vlaamse over-
heid via online coaching de mentale veerkracht van de Vlaming (16+) verster-
ken. www.fitinjehoofd.be is een website die hierbij kan helpen. Er is ook een 
app beschikbaar.

Tien zorgvuldig uitgewerkte stappen inspireren tot een gelukkiger en gezonder leven. Van ‘vind jezelf oké’, ‘pro-
beer eens iets nieuws’ tot ‘gun jezelf rust’: elke stap bevat informatie en opdrachten om je goed in je vel te voelen 
en stevig in het leven te staan. Bezoekers van de website kunnen hun eigen online werkplek creëren en aan de 
slag gaan met de eigen veerkracht. Gedurende het hele proces wordt advies op maat gegeven. Aan de hand van 
specifieke oefeningen en opdrachten kan de mentale veerkracht versterkt worden. Bij een zeer lage veerkracht, 
wordt professionele hulpverlening geadviseerd. De test en de oefeningen die eraan gekoppeld worden zijn we-
tenschappelijk onderbouwd. Uit onderzoek is reeds gebleken dat online zelfhulp werkt. Het platform is gratis en 
voor iedereen toegankelijk.

Geestelijk gezond in de apotheek
Help jij mee de boodschap verspreiden? Praat met je klanten, maak problemen bespreekbaar en laat hen weten 
waar ze terecht kunnen. 

Ben je reeds ingeschreven om promotiepakketten te ontvangen via De Westvlaamse, dan vind je in het pakket 
een affiche, folders en bladwijzers die jou hierbij kunnen helpen. Nog niet ingeschreven, maar wel geïnteres-
seerd? Schrijf je in via secretariaat@dewestvlaamse.be en ontvang om de twee maanden een promotiepakket.

Week van de Geestelijke Gezondheid
10 tot 16 oktober 2016

Preventie

De West-Vlaming is een moeilijke prater. Uit onderzoek blijkt 
dat we het lastiger vinden om te praten over onze gevoe-
lens en minder vlug hulp zoeken. Daarom ondernemen 
we actie. Van 10 tot 16 oktober 2016 vindt de Week van 
de Geestelijke Gezondheid plaats met als thema ‘Horen, 
zien en praten, want praten maakt het verschil!’. Tijdens 

deze actieweek worden gemeenten, verenigingen en or-
ganisaties gestimuleerd om het belang van praten onder 

de aandacht te brengen. Praten over dagdagelijkse dingen, maar ook 
praten over zaken die je bezighouden, eigen gevoelens en problemen. 
Want praten maakt het verschil!

Deze actieweek is een initiatief van de West-Vlaamse Logo’s, de West-Vlaam-
se Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg en de CGG Suïcidepreventiewerking 

West-Vlaanderen met ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen. 
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En hoe blijf jij fit in je hoofd? 
Hieronder vind je als ontspanning een kruiswoordraadsel en een woordzoeker over geestelijke gezondheid. Durf 
jij je eraan wagen?

1

2
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e-gezondheid

Chronic Care: een schot in de roos voor 
West-Vlaanderen

In de vorige FarmaFocus editie juni (zie pagina 38) konden jullie lezen dat er voor West-Vlaanderen 
5 projecten werden ingediend.

Met enige trots kunnen we nu meegeven dat er maar liefst drie hiervan werden goed-
gekeurd en dat de andere twee nog een herkansing krijgen. Dat is zeker een heel goed 
resultaat rekening houdend met het feit dat er voor gans Vlaanderen maar 16 projecten ok 
werden bevonden.

Graag stellen we de drie aanvaarde projecten kort even voor.

1. COLLECTIEF IMPACTPLATFORM CHRONIC CARE = ‘EMPACT!’ (ZORGREGIO ROESELARE EN IEPER)

Het project zal een generiek model uitwerken rond geïntegreerde zorg voor alle chronische patiënten met een 
zorgafhankelijkheid. Zo willen ze de organisatie van de zorg verbeteren en de zorg geïntegreerd benaderen, zowel 
op het niveau van het team rond de patiënt als op organisatieni- veau.

Doelstellingen van het project:
Het doel is het oprichten van een lokaal ‘Collectief Impact 
Platform’ waar het volgende wordt ontwikkeld:

 ) Zorgtrajecten met standaardprocedures 
 ) Modellen voor complexe thuiszorg 
 ) Taakafspraken tussen de verschillende 

zorgverstrekkers

Betrokken doelgroep:
In eerste instantie de chronische zieken en verder 
uit te breiden naar ‘gezonde’ personen door die preven-
tief toe te lichten. De chronische cliënten worden als volgt 
opgesplitst:

 ) Persona 1 = Cliënten die zelfstandig thuis wonen, niet 
zorgbehoevend

 ) Persona 2 = Cliënten die zelfstandig thuis wonen, weinig zorgbehoevend
 ) Persona 3 = Cliënten die thuis wonen, zorgbehoevend
 ) Persona 4 = Zwaar zorgbehoevende cliënten in de residentiële opvang

En in het pilootproject worden er drie fases onderscheiden:
 ) Fase 1: Focus op persona 3 en 4
 ) Fase 2: BelRAI-screener om patiënten reeds vanuit de 1ste lijn te detecteren
 ) Fase 3: Persona 1 en 2



FarmaFocus 09/2016 - 29

Partners van het project: 
1. Eerste lijnszorg: huisartsen, thuisverpleegkundige, kinesitherapie, logopedie, psychologen, apothekers
2. Tweede lijnszorg: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, expertisecentrum, thuisbegeleiding en thuis-

begeleiding dementie, ondersteuning beschut wonen
3. Medische specialisten betrokken bij chronische zorg
4. Woonzorgcentra en gezinszorg
5. Overleg- en coördinatiestructuren en netwerken
6. Patiënten-, mantelzorg- en/of familieverenigingen
7. Welzijnssector 
8. Ziekenfondsen 
9. Non-profit sector: VIVES
10. Lokale overheden: OCMW
11. Private sector

Al deze partners hebben een zetel in de stuurgroep. Daarnaast worden er ook verschillende werkgroepen op-
gestart:

 ) Werkgroep 1: in kaart brengen van het zorgaanbod
 ) Werkgroep 2: Analyse van het traject voor de patiënt met een ‘Geriatrisch Risico Profiel’ vanuit de twee-

de naar de eerste lijn. In kaart brengen van noden, verwachtingen, inefficiënties en opportuniteiten van 
patiënten en zorgverleners.

 ) Werkgroep 3: SWOT-analyse van de regio (sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen). 

2. GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR DE CHRONISCHE CLIËNT EN OMGEVING MET POLYFARMACIE, MEERVOUDIGE ZIEKENHUISOPNAMES OF 
KANS ARMOEDE (ZORGREGIO OOSTENDE-TORHOUT-VEURNE)

Het project zal een zorgtraject creëren met algemene richtlijnen omtrent communicatie, overleg platform, trans-
murale afspraken tussen de verschillende actoren betrokken in het zorgproces van een cliënt (zorgactoren, pati-
ent, mantelzorger, enz.).

Dit zorgtraject is gebaseerd op 5 pijlers:
1. Preventie en educatie (centrale rol patiënten en mantelzorgers);
2. Algemene zorg en ondersteuning (zorgcontinuüm intra-, extra- en transmuraal);
3. Specialistische zorg en ondersteuning (transmuraal, integratie van bestaande projecten en initiatieven, 

evidence based en interdisciplinair);
4. Revalidatie, rehabilitatie en re-integratie (vanuit doelstellingen van patiënt);
5. Zorg coaching (begeleiding op maat van patiënt).

Naast algemene richtlijnen worden er verschillende specifieke zorgtrajecten uitgewerkt op basis van multidisci-
plinaire evidence based guidelines.

Doelstellingen van het project:
 ) Communicatie – overleg – platform tussen alle actoren binnen zorgtraject.
 ) Zorgcontinuïteit intra-, extra- en transmuraal.
 ) Verbeteren van de levenskwaliteit en gezondheidstoestand van de patiënt samen met de omgeving van de 

patiënt.
 ) Secundaire doelen patiëntgebonden: polyfarmacie terugdringen, gevolgen verminderen, preventie en 

gedragsveranderingen, compliance verhogen, ziekenhuis(her)opnames vermijden, enz.

Betrokken doelpubliek:
Chronische patiënten (statuut chronische aandoening of forfait chronisch zieke) met:

 ) Polyfarmacie (≥ 5 geneesmiddelen) 
OF

 ) Multipele ziekenhuisopnames in een periode van 1 jaar 
OF

 ) Kansarmoede
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e-gezondheid

Partners van het project:
1. Eerste lijn: huisartsenkringen, thuisverpleegkundigen, apothekers;
2. Tweede lijn: algemene ziekenhuizen, overlegplatform GGZ, revalidatiecentrum;
3. Medische specialismen;
4. Woonzorgcentra, thuiszorg, palliatieve zorg, herstelverblijf, ZP3;
5. LMN, SEL, Logo, regionaal dienstencentrum;
6. Patiënten- en mantelzorgverenigingen;
7. Ziekenfondsen;
8. Non-profit: hogescholen, vrijwilligersorganisatie;
9. Lokale overheden;
10. Private sector: IT-bedrijven; bedrijf adviesverlening/opleiding in zorgsector

 ) Ook hier worden er verschillende ad hoc werkgroepen opgericht en vond er al een 1ste klantbordgroep 
plaats op 29 augustus.

3. DE BRUG 
(ZORGREGIO’S KORTRIJK: KORTRIJK, KUURNE, HARELBEKE - MENEN: MENEN, WERVIK, WEVELGEM)

Het vormen van een zorgketen van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroeg 
opsporen en zelfmanagement in samenwerking met alle zorgpartners waarbij de cliënt en zijn mantelzorger cen-
traal staan.

Doel van het project:
 ) Betere algemene gezondheid
 ) Ganse bevolking - aandacht chronische zieken
 ) Principe van ketenzorg (zie figuur)
 ) Empowerment cliënt
 ) Via tools
 ) Bewaken gezondheid
 ) Oriëntatie naar ideale zorgsetting

Betrokken doelpubliek:
De doelgroep zijn alle thuiswonenden personen die recht hebben op een ten laste name van de Vlaamse Zorg-
verzekering. Aan te vullen met mensen die in hun wachtperiode van ten laste zitten.

Tijdens het project bestaat de mogelijkheid dat de doelgroep nog beter gedefinieerd wordt op basis van de BEL 
RAI-screener en de mantelzorgtoets. We doelen in hoofdzaak op de meest kwetsbare groep met een hoge risi-
cograad op een achteruitgang van de gezondheid waarbij we voorrang geven aan de onderbeschermden en een 
sociaal zwakkere populatie. Dit kan een chronische zieke zijn met een achteruitgang van de gezondheid en een 
gebrek aan mantelzorg als iemand met een beperking of een psychiatrische problematiek. Deze willen we proac-
tief opsporen d.m.v. huisbezoeken. De OCMW’s zullen hiervoor de nodige input verstrekken.
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Partners van het project:
1. Vertegenwoordiger huisartsen
2. Vertegenwoordiger thuisverpleging
3. Vertegenwoordiger apothekers
4. Vertegenwoordiger per ziekenhuis
5. Vertegenwoordiger gezinszorg
6. Vertegenwoordiger private woonzorg
7. Vertegenwoordiger publieke woonzorg
8. Vertegenwoordiger lokale dienstencentra
9. Vertegenwoordiger geestelijke gezondheidszorg
10. Vertegenwoordiger overlegplatforms (SEL/GDT – LMN – LOGO – …)
11. Vertegenwoordiger patiëntenverenigingen/mantelzorgverenigingen
12. Vertegenwoordiger welzijnssector
13. Vertegenwoordiger diensten maatschappelijk werk mutualiteiten
14. Vertegenwoordiger hogescholen
15. Vertegenwoordiger OCMW’s/W13

HOE ZAL DE WESTVLAAMSE DEZE PROJECTEN AANPAKKEN?

Alle collega’s van de betrokken regio’s ontvangen de verslagen en werkdocumenten. 
De regioverantwoordelijken zullen heel nauw betrokken worden in het proces. Aan hen zal de vraag gesteld 
worden om aan de werkgroepen deel te nemen. Voor pilootproject EMPACT! zijn de data al bekend, voor de 2 
andere niet. Waar nodig zullen we ook iedereen proberen samen te krijgen rond de tafel om bepaalde issues 
te bespreken.

De andere leden zullen via de FarmaFocus op de hoogte worden gehouden van deze 3 pilootprojecten.
Uiteraard kan iedereen die zijn steentje wil bijdragen. Interesse om ook de uitnodigingen te krijgen voor de 
werkgroepen? Gelieve dan uw naam door te geven via secretariaat@dewestvlaamse.be.
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A. WETGEVING VETERINAIR 
VOORSCHRIFT

Soorten voorschriften
Wanneer de dierenarts een voor-
schrift voor een geneesmiddel op-
stelt, bestemd om door de apothe-
ker uitgevoerd te worden, moet hij 
gebruik maken van de opgelegde 
formulieren. Er bestaan 2 modellen, 
al naargelang het geneesmiddel be-
stemd is voor nutsdieren of niet.

Voor de voedselproducerende die-
ren bestaat het voorschrift uit drie 
luiken, namelijk een wit, geel en 
roze luik:

• Het eerste luik, met witte 
kleur, is het origineel en is 
bestemd voor de apotheker 
(door apotheker en verant-
woordelijke te ondertekenen 
met naam en voornaam + in-
vullen)

• Het tweede luik, met gele 
kleur, is bestemd voor de ver-
antwoordelijke van de dieren 
(enkel door apotheker te on-
dertekenen + invullen)

• Het derde luik, met roze kleur, 
moet bewaard worden door 
de dierenarts (bij dierenarts)

De verantwoordelijke zal dus het 
witte en gele formulier overhandi-
gen aan de apotheker, zal het witte 
luik tekenen voor ontvangst (met 
duidelijke vermelding van naam en 
voornaam naast de handtekening) 
en neemt het gele formulier terug 
in ontvangst. De apotheker tekent 
het witte en gele luik en vermeldt 
op beide luiken de naam van de ti-
tularis(sen), adres van de apotheek, 
datum van uitvoering en het (de) 
lotnummer(s).

De geldigheidsduur van het voor-
schrift mag de 15 dagen niet over-
schrijden. Uitgestelde aflevering 
is mogelijk in zoverre deze geldig-
heidsduur niet overschreden wordt.

Voor huisdieren en niet-voedselpro-
ducerende dieren kan de dierenarts 
het voorschrift met drie luiken ver-
vangen door een voorschrift met 
slechts twee luiken:

• Het eerste luik, met groene 
kleur, is het origineel en is 
bestemd voor de apotheker 
(door apotheker en verant-
woordelijke te ondertekenen 
met naam en voornaam + in-
vullen).

• Het tweede luik, met blauwe 
kleur, moet bewaard worden 
door de dierenarts (bij dieren-
arts).

Ook hier tekent de verantwoordelij-
ke van het dier op het eerste groe-
ne luik voor ontvangst en vermeldt 
leesbaar zijn naam en voornaam 
naast zijn handtekening. De apothe-
ker tekent het eerste (en eventueel 
ook tweede) luik en vermeldt de 
naam van de titularis(sen), adres 
van de apotheek, datum van uitvoe-
ring en het (de) lotnummer(s).

De geldigheidsduur van het voor-
schrift mag de 6 maanden niet over-
schrijden. Uitgestelde aflevering 
is mogelijk in zoverre deze geldig-
heidsduur niet overschreden wordt.

Informatie op het voorschrift:
Gedrukt op voorschrift: 

Verplicht:
• de naam, voornaam en het 

beroeps- of privéadres van de 
dierenarts;

• een volgnummer samenge-
steld uit:

 " het cijfer 0 voor de dieren-
arts die onder de rechts-
macht valt van de Raad der 
Orde die het Nederlands als 
voertaal heeft of het cijfer 1 
voor de dierenarts die on-
der de rechtsmacht valt van 
de Raad der Orde die het 
Frans als voertaal heeft;
 " het inschrijvingsnummer bij 
de Orde der dierenartsen;

 " een doorlopende numme-
ring bestaande uit zes cij-
fers.

Facultatief:
• de benaming van de door de 

Gewestelijke Raad van de Orde 
der Dierenartsen, bevoegd 
voor het gebied waar de voor-
schrijvende dierenarts is geves-
tigd, goedgekeurde veterinaire 
structuur, waarin hij werkt;

• zijn telefoonnummer en zijn 
elektronische coördinaten.

Toevoegingen door dierenarts op 
het voorschrift: 

1. de datum van het opmaken van 
het voorschrift;

2. de naam en het adres van de 
verantwoordelijke en, in voor-
komend geval, het adres van 
het beslag waar het dier of de 
groep dieren gehouden worden 
waarvoor de geneesmiddelen 
bestemd zijn;

3. de identificatie van het dier 
of, in voorkomend geval, van 
de groep en het aantal dieren 
waarvoor de geneesmiddelen 
worden voorgeschreven;

4. de precieze benaming en de 
hoeveelheid van ieder genees-
middel;

5. de behandelde aandoening of 
aandoeningen;

6. De aanwijzingen voor het ge-
bruik van ieder geneesmiddel 
met vermelding van de dosering 
en de posologie, de duur van de 
behandeling en, in voorkomend 
geval, de wachttijd of de wacht-
tijden die moeten in acht geno-
men worden alvorens de pro-
ducten van het behandelde dier 
of, in voorkomend geval, van de 
groep dieren voor consumptie 
mogen geleverd worden;

7. de geldigheidsduur van het 
voorschrift;

8. de handtekening van de dieren-
arts.

Geneesmiddelen voor 
diergeneeskundig gebruik

Beheer & economie
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Een Belgische dierenarts dient de 
voorschriften zoals aangegeven in 
het koninklijk besluit van 23 mei 
2000 en zoals hierboven beschre-
ven te volgen.

In het kader van het KB van 2009 
mag de apotheker voorschriften 
van buitenlandse dierenartsen uit-
voeren, voor zover hij zich verge-
wist van de authenticiteit van het 
voorschrift en voor zover de iden-
titeit van de voorschrijver, de iden-
titeit van de persoon voor wie het 
voorschrift bestemd is en de hand-
tekening van de voorschrijver aan-
wezig zijn op het voorschrift.

B. VETERINAIR REGISTER:
 
Sinds 2012 is er 1 geïnformatiseerd 
register, waarin ook de afgelever-
de veterinaire geneesmiddelen 
moeten worden opgenomen met 
vermelding ‘cascade invoer’ (in de 
laatste kolom).
Voor elke aflevering van een ge-
neesmiddel voor diergeneeskundig 
gebruik of, een geneesmiddel voor 
menselijk gebruik bestemd voor 
dieren, die afgeleverd worden op 
voorschrift of een bestelbon van 
een dierenarts worden de volgende 
gegevens vermeld in het register:

• het oplopend volgnummer van 
het voorschrift of de bestelbon, 
hetwelk tevens op het voor-
schrift of de bestelbon wordt 
aangebracht;

• de datum van aflevering of le-
vering;

• de naam en het adres van de 
voorschrijvende dierenarts;

• de naam van de verantwoorde-
lijke van de dieren;

• de naam van het geneesmiddel 
voor diergeneeskundig gebruik 
of, in voorkomend geval, voor 
menselijk gebruik) of, indien 
deze beschikbaar zijn, de unie-
ke barcode (UBC) of, bij gebre-
ke daarvan, de CNK-code;

• de afgeleverde of geleverde 
hoeveelheid;

• het lotnummer;
• in voorkomend geval, de naam 

en het adres van de leverancier.

In praktijk is het niet altijd evident 
om de voorschriften betreffende 
het veterinair register op te vol-
gen, vooral het inbrengen van het 
lotnummer van het afgeleverde 
geneesmiddel, zowel voor het vete-
rinair als voor een humaan genees-
middel dat voor veterinair gebruik 
afgeleverd wordt.

Hierbij enkele tips om na te gaan of 
te vragen aan uw softwareleveran-
cier:

Wanneer laat mijn software het toe 
om een lotnummer voor een vete-
rinair geneesmiddel in te voeren? 
Op moment van het binnenkomen 
en registreren van de bestelde ve-
terinaire geneesmiddelen (deze 
lotnummers zijn ter beschikking in 
een lijst bij aflevering)? Of kan ik 
steeds een lotnummer invoeren bij 
het afleveren van het geneesmiddel 
(bij de invoer van een voorschrift)?

Dient de voorschrijvende arts 
steeds als dierenarts geregistreerd 
te zijn alvorens mij gevraagd wordt 
het lotnummer van het geneesmid-
del bij aflevering in te voeren? 

Kan ik bij registratie van het voor-
schrift aangeven dat het om een 
veterinair voorschrift gaat? Indien 
ja, wordt mij dan gevraagd het lot-
nummer voor alle geneesmiddelen 
(ook humane voor veterinair ge-
bruik) in te voeren?

Ook bij uitgestelde afleveringen 
dient het lotnummer van het af-
geleverd geneesmiddel inge-
voerd te worden. 

C. AFLEVERING VAN GENEES-
MIDDELEN VOOR DIERGENEES-
KUNDIG GEBRUIK

Aflevering aan de verantwoorde-
lijke van het dier:
De apotheker vermeldt op de bui-
tenverpakking van ieder genees-
middel:

• de naam/namen van de titula-
ris(sen)

• het adres van de apotheek
• het volgnummer van het voor-

schrift



FarmaFocus 09/2016 - 34

Beheer & economie

Wat gebeurt er met de voorschrif-
ten?
De apotheker plaatst op ieder luik 
van het voorschrift de naam/na-
men van de apotheker(s)-titularis(-
sen), het adres van de apotheek, 
zijn handtekening, de datum van 
uitvoering en het lotnummer. Bo-
vendien vermeldt de apotheker de 
wachttijd bepaald door de voor-
schrijvende dierenarts op het eti-
ket.

1e luik: De verantwoordelijke voor 
de dieren of zijn gemachtigde 
plaatst zijn handtekening op het 
eerste luik van het voorschrift en 
vermeldt zijn naam en adres.

2e luik: Het tweede luik van het 
voorschrift wordt aan de verant-
woordelijke van de dieren of zijn 
gemachtigde teruggegeven.

Bevoorrading van de dierenarts:
De apotheker die dierenartsen be-
voorraadt die zelf geneesmiddelen 
voor diergeneeskundig gebruik of, 
in voorkomend geval, voor mense-
lijk gebruik verschaffen, moet het 
FAGG daarvan bij aangetekende 
zending op de hoogte brengen, 
verzonden voor de eerste levering. 
Het gaat om een meldingsplicht, u 

hoeft niet te wachten op een ant-
woord vanuit het Federaal Agent-
schap om ook daadwerkelijk te kun-
nen leveren aan deze dierenarts. 

Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten
EUROSTATION gebouw, blok 2

Victor Hortaplein 40/ 40
1060 Brussel

Als apotheker moet u driemaande-
lijks aan het FAGG een overzicht 
toezenden van de geleverde hoe-
veelheden per geneesmiddel en 
dit per dierenarts aan wie geleverd 
werd.

U levert geneesmiddelen op voor-
legging van een bestelbon van de 
dierenarts die getekend, geda-
teerd en opgesteld werd in twee 
exemplaren. De apotheker die de 
bestelbons uitvoert, overhandigt 
één exemplaar aan de bestemme-
ling (de leveringsbon genoemd), hij 
nummert het tweede exemplaar in 
chronologische volgorde.

De identiteit van de apotheek moet 
duidelijk aangebracht zijn op de 
buitenverpakking.

Opmerking: de invoer  van een 
veterinair geneesmiddel uit het 
buitenland door de apotheker is 
niet toegelaten. Doch de apothe-
ker mag dit geneesmiddel bij zijn 
groot-handelaar-verdeler bestellen 
en  een voorschrift voor buitenland-
se specialiteit uitvoeren. Art. 4 wet 
op de geneesmiddelen dd. 25 maart 
1964:

  § 2. De Koning legt de voorwaarden 
en regels vast inzake het bewaren, 
bereiden, ontvangen en afleveren 
van geneesmiddelen door perso-
nen gemachtigd geneesmiddelen 
af te leveren aan het publiek. Deze 
personen mogen geneesmiddelen 
voor menselijk gebruik uitsluitend 
betrekken bij houders van een ver-
gunning voor de groothandel in 
geneesmiddelen of bij groothande-
laars-verdelers. Zij mogen genees-
middelen voor diergeneeskundig 
gebruik uitsluitend betrekken bij 
groothandelaars-verdelers.

BRONNEN:
• KB 2009, artikel 16, 19, 37, 44-46
• KB 2000 veterinair, artikel 13-17
• Verplichte info in het eenheidsregister 

voor veterinaire geneesmiddelen (KB 
2009 – art. 37)
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Sinds de zesde staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd voor de invulling van bepaalde RSZ-verminderingen. 
Het Vlaams Gewest voerde op 1 juli 2016 als eerste een eigen doelgroepenbeleid in. De focus ligt op de tewerk-
stelling van ouderen, jongeren en personen met een arbeidshandicap.

Tewerkstelling van ouderen

Voor de 55-plussers is er zowel een RSZ-korting voor het behoud van hun tewerkstelling (= zittende werknemer) 
als voor de aanwerving van oudere, niet-werkende werkzoekenden:

Tewerkstelling van jongeren

Voor de -25-jarigen richt de Vlaamse overheid zich zowel op de stelsels van alternerend leren en werken als op 
de aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren:

Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

Voor de personen met een arbeidshandicap blijft de bestaande Vlaamse ondersteuningspremie behouden. Vanaf 
1 juli 2016 moet deze premie bij het departement Werk en Sociale Economie aangevraagd worden in plaats van 
bij de VDAB.

Meer weten?

Neem contact op met ADMB Sociaal Bureau via www.admb.be.

Nieuwe Vlaamse 
RSZ-verminderingen
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Het zal voor iedereen die in de apotheek staat wel 
herkenbaar zijn: je vraagt iemand hoe het met haar 
of hem gaat en je krijgt als antwoord steevast: ‘Ik 
mag niet klagen, maar …..’ waarbij na de maar een 
resem van klachten komt over wat niet zo goed 
loopt of wat de persoon in kwestie liever anders had 
gehad. Een variante op dit gegeven is het opsommen 
van een lijst klachten en besluiten met de zin: ‘maar 
ik zal niet klagen hoor ….’. 
Bizar toch, het lijkt wel alsof het verbod op kla-
gen genetisch ingebouwd is in de mens. Klagen? Dat 
niet! Ook al is het o zo menselijk dat we het zo graag 
eens doen.

Welnu, dan heb ik goed nieuws voor jou: als lid van 
de Orde van apothekers mag je klagen. Meer nog, 
het klagen wordt steevast beluisterd en opgevolgd. 
Over hoe het nu precies in elkaar zit met klachten 
en de behandeling ervan binnen de Orde, wil ik het 
in volgend stukje hebben. 

Klacht indienen?
 
Af en toe krijgen we van collega’s een vraag omtrent 
deze of gene situatie die volgens hen eigenlijk deonto-
logisch niet kan. De situatie wordt dan beschreven en 
eindigt met ‘mag dit eigenlijk wel?’. Tussen de regels 
merken we soms de stille hoop op dat de Orde zal in-
grijpen. Als dat zo is, moet je verder leven met een il-
lusie minder: de Orde kan alleen gevolg geven aan een 
klacht, maar die moet er dan wel eerst zijn. De Orde 
creëert geen klachten die ze dan zelf gaat behandelen 
– tenzij uitzonderlijk de ambtshalve klachten.
Klachten worden meestal ingediend door patiënten, 
andere zorgverstrekkers, een officiële instantie (zoals 
bv het RIZIV of de Provinciale Geneeskundige Commis-
sie) of door collega’s. Zoals reeds vroeger aangehaald 
zijn we met zijn allen medeverantwoordelijk voor het 
deontologisch handelen van het apothekerskorps en 
kan het indienen van een klacht tegen het niet-deon-
tologisch handelen van een collega gezien worden als 
het opnemen van die verantwoordelijkheid. Goed om 
weten is dat de behandeling van de klacht een stuk 
eenvoudiger wordt gemaakt, indien de klacht niet ano-
niem wordt ingediend en de concrete situatie duidelijk 
wordt omschreven. 

Er is een klacht, wat nu? 

Als er een klacht binnenkomt op de Raad, wordt deze 
op het bureau van de Raad besproken. Het bureau be-
staat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secreta-
ris, de afgevaardigde van de Nationale Raad en de ma-
gistraat die erop toeziet dat alles rechtsgeldig verloopt. 
Er wordt in eerste instantie bekeken of we als Raad niet 
bemiddelend kunnen optreden door zowel de klagen-
de als de beklaagde partij te beluisteren. Het is alvast 
de intentie van de huidige Raad om dit in de toekomst 
vaker te gaan doen …

Indien bemiddeling geen optie is ofwel onmogelijk is, 
gaan we over tot een vooronderzoek van de klacht. 
Hiervoor wordt een Raadslid aangeduid die het voor-
onderzoek voert in nauwe samenwerking met de ma-
gistraat assessor. Dit vooronderzoek wordt bij voorkeur 
mondeling gevoerd, waarbij de aangeklaagde collega 
een aantal vragen ter verduidelijking moet beantwoor-
den.

Na het beëindigen van het vooronderzoek brengt de 
onderzoeker verslag uit voor de Raad. Nu zijn er twee 
mogelijkheden: ofwel wordt de klacht zonder gevolg 
gelaten en wordt deze afgesloten. Ofwel wordt de 
klacht ten gronde gevoerd. Dit betekent dat de betrok-
ken collega opgeroepen wordt om tijdens een raadszit-
ting voor de Raad te verschijnen. Dit ter verantwoor-
ding en/of ter verdediging van de aangeklaagde feiten. 
Hij mag zich op dit moment laten bijstaan door een 
raadsheer. De collega onderzoeker neemt niet deel aan 
dit interview, noch aan de debatten die hierop volgen. 
Na het horen van de collega, beraden de overige raads-
leden zich over de zaak, en dit in ‘eer en geweten‘. De 
aangeklaagde collega kan alsnog worden vrijgesproken 
in de zaak, of er wordt een sanctie opgelegd. 
Hier eindigt de opdracht van de Provinciale Raad in 
de behandeling van een klacht. De collega die een uit-
spraak kreeg, kan tegen deze in beroep gaan, maar de 
behandeling hiervan gaat dan over in handen van de 
Nationale Raad van Beroep. 

Uiteraard hopen wij op zo weinig mogelijk klachten, 
maar durven we anderzijds ook te rekenen op jullie 
alertheid en medeverantwoordelijkheid om, indien 
nodig, niet-deontologische situaties of praktijken te 
signalen en zo de waardigheid van ons beroep te hand-
haven. 

Beheer en economie

OrdeContact: Ik wil niet klagen maar ...
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Op vrijdag 24 juni om 8 uur vertrokken 47 senioren vanuit Harelbeke per bus naar het pajottenland; voor vele 
collega’s een vrij onbekende streek ten zuid-westen van Brussel, waar de Molenbeek in de Zenne uitmondt. 
Ondanks de iets latere start was de sfeer op de bus opperbest. De gespreksonderwerpen waren de Brexit en de 
Optima-affaire.

Uit de bruine put in Alsemberg, bekend door het parcours van de wie-
lerwedstrijd ‘de Brabantse pijl’, haalde men destijds de klei voor het 
bakken van de stenen, die gebruikt werden voor het bouwen van de 
papiermolen van Herisem. De papierfabriek, opgericht in de 16de eeuw, 
is een goed voorbeeld van industriële archeologie. Het papier werd am-
bachtelijk gemaakt door het ‘scheppen’, en de grondstoffen waren plan-
ten met lange vezels én textiel. De uitstekende gids vertelde over de 
erbarmelijke omstandigheden van de werknemers in de fabriek: zwaar 
werk, lange werkdagen, laag loon, warmte en stank. Iedereen spreekt 
van ‘die goeie oude tijd’ , maar dat was het zeker niet.

Interessant was de uitleg over de werking van de stoommachine uit de 
19de eeuw. Door de kracht van het stromend water van de Molenbeek, 
opgevangen in bakken aan een rad, werd energie opgewekt voor alle 
machines bij de productie van papier en later karton.

In een mooi groen landschap in Kester, deelgemeente van Gooik, ligt 
het restaurant ‘Ter Heyde’. De zon was van de partij, zodat het aperitief 
buiten kon geserveerd worden op een groot terras. De maaltijd was uit-
gebreid en smakelijk.

In de namiddag stond de rozentuin ‘Coloma’ in Sint-Pieters-Leeuw op het programma. In een groot, prachtig 
domein van 15 ha, rond een mooi kasteel, groeien 3000 rozen, afkomstig uit alle werelddelen. Een goede gids 
gaf uitleg over de verschillende soorten rozen, met of zonder doornen en ook over de betekenis van de kleuren. 
Wanneer je rozen schenkt, let dan op de kleur. 

Tips van de gids: 
rode rozen: ik hou van jou, liefde

donkerrode rozen: zomaar, dankbaarheid
oranje rozen: enthousiasme, onweerstaanbare begeerte, in vuur en vlam

gele rozen: hou je nog van mij? achterdocht, jaloezie en ontrouw
blauwe rozen: de hemel, het goddelijke, platonische en onbereikbare liefde

witte rozen: onschuld, puurheid, eenvoud, spirituele liefde
combinatie van rood en wit: liefde in het algemeen, eenheid en verbondenheid

zwarte rozen: afscheid, vaarwel, het is goed geweest, tevredenheid achteraf

Het bestuur zou aan iedere collega symbolisch een zwarte roos willen geven, want deze activiteit is tot ieders 
tevredenheid goed geweest, interessant en leerrijk. 

En verder...

Verslag senioren AVK: 
Uitstap naar het Pajottenland 
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Op 22 april is Olivia geboren. Een dochtertje voor collega apr. Sara Lauwers en Samuel Vandeker-
ckhove. Sara is adjunct-apotheker bij apotheek Christiaens in Ingelmunster.

Aurélien krijgt er een zusje bij! Victoria werd geboren op 17 mei en is het dochtertje van Annelies 
Derycke en collega apr. Arne Desmet. Arne is titularis van apotheek Pharmanova in Houthulst.

Julien krijgt er een broertje bij! Maurice werd geboren op 25 mei en is het zoontje van collega 
apr. Alexandra Dochy en Filip Devloo. Alexandra is titularis van apotheek Dochy in Blankenberge.

Op 12 juli zag Olivia voor het eerst het daglicht. Zij is het zusje van Lucas en dochtertje van collega 
apr. An-Katrien Vynckier en Gunter Ceuppens. Apr. Luc Vynckier is de fiere grootvader. An-Katrien is titularis van apotheek 
Vynckier in Oudenburg.

Hoera, een broertje voor Henri (†), Charles en Hélène! Jérôme is geboren op 20 juli en is het zoontje van collega apr. Anneke 
Bonte en Dries Goegebeur. Anneke is titularis van apotheek Bonte in Lotenhulle.

Op 11 augustus is Leonore geboren. Zij is het dochtertje van Sylvie Acke en collega apr. Nicolas Coorevits. 
Nicolas is titularis van apotheek Pacoo in Knokke.

We wensen de families van harte proficiat! 

Personalia

Op 21 juni is de heer Georges Vandecasteele van ons heengegaan en dit op 87-jarige leeftijd.
Hij is de vader van collega apr. Dirk Vandecasteele, titularis van apotheek Vandecasteele in Bulskamp (Veurne). 

De heer Gilbert Vandewynckel is op 21 juni van ons heengegaan. Hij werd 76 jaar.
Hij is de vader van collega apr. Yves Vandewynckel, titularis van apotheek Vandewynckel in Jabbeke.

Op 31 juli namen we afscheid van de heer Alfons Lambrechts. Hij werd 90 jaar.
Hij is de vader van Marianne Lambrechts en schoonvader van collega apr. Frank Vander Stichele van apotheek Vander 
Stichele. Frank is eveneens bestuurder bij De Westvlaamse.

We wensen de families heel veel sterkte toe.  

Collega Celine Danaux en Sander Wittouck gaven elkaar hun ja-woord op 28 mei. Celine is adjunct-apotheker bij apotheek 
Bepharma in Herdersem.

Collega Astrid Van Haverbeke en Michaël Mullie stapten in het huwelijksbootje op 9 juli. Astrid is adjunct-apotheker.

Op 13 augustus huwden collega Felice Bergez en Christoph Gerinckx. Felice is titularis van apotheek De Hoop in Ledegem.

Collega’s Benedicte Verrue en Frederic Vandewalle maakten hun huwelijksbelofte op 20 augustus. Benedicte is titularis van 
apotheek Vandewalle-Verrue in Watou, Frederic in Oost-Vleteren.

Proficiat aan de ‘newly weds’!

Apotheek Polet Tamara is een nieuwe apotheek in Wevelgem, Tamara Polet is er titularis.

Bij apotheek Airport in Wevelgem is Anouk Cossey de nieuwe titularis.

Silke Rigole is de nieuwe titularis van apotheek Farmazorg in Westkerke.

Bij apotheek Oostpark in Roeselare is Jeroen Oosterlynck de nieuwe titularis.

Laurence Bruneau is de nieuwe titularis van apotheek Des Blommes in Moeskroen.

Apotheek Goethals in Kortrijk werd overgenomen en is overgeplaatst naar Bellegem. De apotheek noemt nu Degroote 
Marlies en zij is er titularis.

Bij apotheek Bouttelisier in Roeselare is Lisa Demeester de nieuwe provisor.

Apotheek GO-F-AST is een nieuwe apotheek in Kruishoutem en Astrid Isebaert is er titularis.

Apotheek Den Appel in Kortrijk werd overgeplaatst en noemt nu apotheek Doenaert. Christine Devos blijft er titularis.

Gelukwensen aan de nieuwe collega’s en wij danken de oude collega’s voor hun inzet!
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In een vorige FarmaFocus deed apr. Leupe ons uit de doeken wat mensenvet en mensenschedelpoeder was. In 
zijn wedstrijdvraag vroeg hij ons wie er ook het vet en mensenschedelpoeder verkocht (1)? En waarom (2)?

Helaas kregen wij geen enkel antwoord op deze vraag...

Hij liet ons toen weten dat de antwoorden terug te vinden zijn via 
Google: “Axungia hominis” of “human fat”.
Daar krijg je ook meer dan één pot te zien met mensenvet en met 
mensenschedelpoeder.

Antwoord 1: Ook de beul van het schavot verkocht dat mensenvet 
(voetnota: human fat).
Antwoord 2: Omdat het vet bij de beul van een mens was die vol-
gens prof. Bosmans een “gewelddadige” dood stierf. Hij wou het woord “gewelddadige” lezen.

Toelichting:
Volgens de Antwerpse FC van 1661 “pulvis cranii hominis violente morte” blz. 22.
DUS: VAN EEN MENS DIE EEN GEWELDADIGE DOOD STIERF! Plotse dood is niet voldoende!

De nieuwe wedstrijdvraag staat helemaal in het teken van de ‘special’ van deze FarmaFocus. De aandachtige lezer 
zal beloond worden!

Hoelang deed 
Antoon Calus dienst bij 
AVK/De Westvlaamse 
Apothekersvereniging?

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

Wedstrijd

Redactie:

Apr. Christophe Blanckaert
Apr. Christophe De Pauw
Apr. Inge Huysentruyt
Apr. Delfien Verhamme
Apr. Laurence Windels
Apr. Annemie Zwaenepoel

Gastschrijvers:

ADMB
Apr. Rik Verlinde
Apr. Filip Vermeulen
Apr. Ann Verschingel
LOGO 

Lay-out:

Apr. Laurence Windels
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