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I 
Intro 

Bij het begin van elk nieuw jaar vliegen de jaaroverzichten ons rond de oren: sport,    

financieel, cultuur, actualiteit, … alles komt aan bod. Traditioneel bezorgen ook wij alle 

apothekers-titularissen eind februari een jaarrapport met de statistieken en cijfers uit 

onze tarificatiedienst. 

 

Een rapport vanuit de dienst beroepsontwikkeling werd echter nooit eerder opgemaakt 

en toch wordt ook op deze dienst keihard gewerkt! Elke dag staat er voor jou een       

gemotiveerd team ter beschikking, vragen over uiteenlopende onderwerpen worden 

beantwoord, ondersteunende tools worden aangemaakt, het kwaliteitshandboek op 

papier werd samengesteld, een map BNM werd ontwikkeld, enz. 

 

Daarom vonden we het een goed idee een overzicht te maken van onze activiteiten van 

het afgelopen jaar. En we schrokken er zelf van, het is heel wat! Ons beroep ondergaat 

dan ook een enorme evolutie en er staat ons de komende jaren nog heel wat te        

wachten. Denk maar aan eHealth, Chronic Care, Triple Aim, preventie, transmurale zorg, 

screening, multidisciplinaire samenwerking, …  

Mono- 

disciplinair 

Multi- 

disciplinair 

1e lijn 

Multi- 

disciplinair 

2e lijn 

voor  

apothekers 

i.s.m. artsen en  

verpleegkundigen 

i.s.m. 

ziekenhuizen 

En juist in dit proces willen we jullie bijstaan, ondersteunen, raad geven, … Vergeet niet dat we grotendeels onze toekomst zelf 

zullen moeten uittekenen, een ander zal het niet in onze plaats doen. Om het met de woorden van een bevriende beroeps-

vereniging te zeggen: “Wees (zelf) de verandering die je in de wereld wil zien!”. Laten we alles gewoon op ons afkomen, dan 

worden wij en ons mooi beroep op de duur gewoon in een vergeethoek geduwd. 

 

In dit overzicht geven we gestructureerd mee hoe we op onze dienst beroepsontwikkeling te werk gaan. Onze core business is 

natuurlijk de diensten die we leveren aan alle apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten, lid van onze beroeps-

vereniging (= monodisciplinair).  

Daarnaast trekken we de grenzen open naar de andere zorgverleners en zetten we ons meer en meer in om multidisciplinair 

samen te werken. Niet alleen in de eerste lijn, nl. met huisartsen en verpleegkundigen, maar eveneens in de tweede lijn, met 

de ziekenhuisapothekers en met het volledige ziekenhuisteam. 

Veel plezier met deze bloemlezing en als je over een bepaald topic meer informatie wenst,  

neem dan zeker ook een kijkje op onze website! 
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Dienst beroepsontwikkeling 

Ons team tot uw dienst: 

Van links naar rechts: 

 

Apr. Christophe Blanckaert - Directeur beroepsontwikkeling 

Apr. Inge Huysentruyt - Algemeen directeur 

Apr. Delfien Verhamme - Wetenschappelijk coördinator 

Mieke Debaene - Secretariaat 

Apr. Laurence Windels - Communicatie & projecten 

Apr. Annemie Zwaenepoel - Coördinator 
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In 2016 wordt de  

fakkel doorgegeven 

In 2010 is de dienst beroepsontwikkeling officieel boven het doopvont gehouden. Ons beroep was zo snel aan het veranderen 

dat het bestuur en de directie het nodig vonden om er extra aandacht aan te besteden. Opdat we binnen onze organisatie, de 

voeling zouden behouden met het werkveld is er een adviesraad beroepsontwikkeling gevormd. Deze bestaat uit een 10-tal 

leden. 

Adviesraad beroepsontwikkeling 

Van links naar rechts: 

Aprs. Christophe De Pauw, Kris Marrannes, Pia Desmet, Goelen Vervaeke,   

Inge Huysentruyt, Dries Minne, Joost Lemey, Thérèse Debaeke                       

en Christophe Blanckaert 
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Bij hen kunnen wij alles aftoetsen en wordt er afgecheckt naar haalbaarheid of gepolst naar bijkomende behoeften. Binnen deze 

dienst is er, onder leiding van apr. Inge Huysentruyt, de voorbije vijf jaar keihard gewerkt. 

 

Aprs. Annemie Zwaenepoel en Laurence Windels waren er van bij het begin bij, apr. Delfien Verhamme versterkt het team sinds 

midden 2014. Met Delfien erbij kunnen we nog meer ingaan op vragen van buitenaf. Alhoewel ieder zijn werkgebied heeft,   

streven we ernaar om vooral als team te werken. U kan bij het lezen van deze extra editie zelf oordelen, maar wij zijn er in ieder 

geval van overtuigd dat we zowel in de 1ste als in de 2de lijn, alsook bij de patiënt, de apotheker op de kaart hebben gezet. 

 

Bij het begin van dit jaar heeft apr. Inge Huysentruyt de fakkel doorgegeven aan apr. Christophe Blanckaert. Hij zal intern de 

dienst in goede banen leiden. De externe relaties blijven verder verzorgd door apr. Inge Huysentruyt. 

 

 

We laten apr. Christophe Blanckaert zich voorstellen: 

Afgestudeerd in 1992 aan de KULeuven behoorde ik 

nog tot de laatste lichting “gelukkigen” die ons land 

mochten “dienen”. Achteraf gezien was dit toch wel 

een verrijking daar ik een tiental maanden gekazer-

neerd was in het brandwondencentrum van Neder-

over-heembeek. Ons apotheekteam daar stond o.a. 

in voor de bereiding van de TPN-baxters (Trans   

Parenterale Nutritie). Ik zag dit dan ook niet als tijd-

verlies maar eerder als een aanvulling op onze    

universitaire opleiding aangezien we dit daar niet 

geleerd hadden! 

 

Tijdens het laatste jaar van de opleiding in Leuven 

moesten we een tijd meedraaien op een onderzoeks 

laboratorium. Daardoor kreeg ik niet alleen de 

‘wetenschaps-microbe’ te pakken maar gaf men mij 

ook de kans om verder te doctoreren. Dat weten-

schappelijk kantje van ons beroep heeft me altijd 

aangesproken. Anderzijds kreeg ik toevallig op    

datzelfde moment het voorstel van onze buren in 

Menen om hun apotheek over te nemen. Dat was 

toen echt wel een dilemma … In 1994 ben ik dan 

toch met vol enthousiasme de weg ingeslagen van 

de officina apotheek en dit voor meer dan 21 jaar! 

 

Hoe ben ik dan bij De Westvlaamse terecht          

gekomen? In de loop van de jaren zag ik in de      

apotheek ons beroep enorm evolueren en niet altijd 

in de positieve zin. Anderzijds was ons privé leven 

met de drukke onvoorspelbare job van mijn vrouw, 

onze 3 opgroeiende kinderen en de lange uren in de 

apotheek niet altijd zo evident.  

Een job alternatief vinden buiten de officina leek mij 

niet zo gemakkelijk. Toevallig liet ik dit eens vallen 

toen ik Inge Huysentruyt sprak. Zij bleek op zoek 

naar iemand voor de beroepsverdediging en -

ontwikkeling. En toen begon de ‘wetenschaps-

microbe’ weer te kriebelen. De beroeps-vereniging 

was mij niet vreemd, want in het verleden was ik 

een aantal jaar lid van het AVK-bestuur. Maar het 

moet gezegd zijn: het was geen gemakkelijke beslis-

sing! 

 

Mijn officina-ervaring kan binnen De Westvlaamse 

Apothekersvereniging wel nuttig zijn. De apothekers

-vereniging probeert altijd zo goed mogelijk de    

apothekers te helpen, bij te staan en te verdedigen. 

Dit kan natuurlijk maar wanneer we de praktische 

problemen, grieven en noden kennen en daar komt 

mijn meer dan 21 jaar praktijkervaring natuurlijk 

goed van pas. 

 

In de korte periode dat ik op De Westvlaamse werk 

heb ik al verschillende vragen van collega’s gekregen 

en kon ik samen met het ganse enthousiaste team 

op zoek naar een gepast antwoord op het probleem. 

Dit geeft enorm veel voldoening. Een andere taak 

van onze dienst is proberen vertegenwoordigd te 

zijn in zoveel mogelijk instanties met de bedoeling 

het beroep van de apotheker te verdedigen. Daar 

wil ik mij samen met gans het team voor inzetten. 
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M Monodisciplinaire 

samenwerking 

 Helpdesk 

 Navorming 

 Groepsaankopen 

 Voordrachten 

 Projecten 

 e-Gezondheid 

 CWOA 

 TpE 

 VAN 

 Samenwerking universiteiten en stagebegeleiding 

 Farmaceutisch-technisch assistenten 

 Sociale activiteiten 

 

 

1. Helpdesk  

Apothekers kunnen bij De Westvlaamse elke weekdag telefonisch en per 

mail terecht met vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen: moei-

lijkheden bij het maken van magistrale bereidingen, het opzoeken van een 

formule, juridisch advies, wetenschappelijke vragen, ... We proberen altijd 

zo snel mogelijk een antwoord te bieden. Alle vragen met de antwoorden 

worden bijgehouden in een speciaal ontworpen databank, zodat deze    

gemakkelijk teruggevonden kunnen worden door de medewerkers.  

 

We beschikken over een uitgebreide bibliotheek met allerhande naslag-

werken waaruit we onze informatie putten. Om niet te verdrinken in het 

grote aanbod aan wetenschappelijke literatuur, wordt deze verdeeld onder 

elk lid van de Wetenschappelijke Dienst. Interessante artikels of weetjes 

worden doorgestuurd naar elkaar, zodat alle medewerkers op de hoogte 

blijven van het wetenschappelijke nieuws.  
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2. Navorming 

Volgens het Koninklijk Besluit van 2009 wordt verwacht van de apotheker dat hij zich voortdurend bijschoolt om een         

kwaliteitsvolle farmaceutische dienstverlening uit te oefenen. Permanente vorming is een wettelijke, professionele en   

deontologische verplichting. Sinds januari 2015 zijn we daarenboven verplicht om jaarlijks gemiddeld 20 punten te behalen.  

 De Westvlaamse 

De Westvlaamse doet haar uiterste best om opleidingen aan te reiken die zo     

praktisch mogelijk georganiseerd zijn en die je onmiddellijk kan toepassen in de 

apotheek. Zo organiseerden we in 2015 o.a. opleidingen over rode gistrijst en     

vitamine D (ixX Pharma), koemelkeiwitallergie (Mead Johnson), ambulante antibioti-

catherapie (UZ Gent), steunkousen en braces (Bota), …  

 

Wens je graag een opleiding over een bepaald onderwerp? Laat het ons weten! 

 

 IPSA & APINTO 

IPSA (vroeger VlINA) is tot stand gekomen doordat de Vlaamse beroepsverenigingen de handen in elkaar hebben geslagen 

om de kwaliteit van de navormingen op een hoger peil te brengen. Het instituut organiseert postuniversitaire bijscho-

lingen voor de Vlaamse apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten. 

 

Onder het beheer van algemeen directeur apr. Koen Verbeke en z’n team, worden jaarlijks een 10-tal lessen aangeboden. 

Apr. Kris Marrannes is onze afgevaardigde in de raad van bestuur. Naast de raad van bestuur is er ook een wetenschap-

pelijke raad die toekijkt op de kwaliteit van de lessen. Aprs. Kathleen Meesschaert, Kristof Lantsoght en Leen Claes zijn 

er onze vertegenwoordigers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat we altijd overtuigd waren “dat opleiding een must is”, is er op de Algemene Vergadering - reeds lang voor de    

verplichte accreditering - beslist om zowel voor de titularissen als de adjuncten, het lidgeld van IPSA te integreren in het 

lidmaatschap van De Westvlaamse. 

 

De administratieve afhandeling van dit lidmaatschap verloopt dan ook via De Westvlaamse, wat de extra ‘last’ wegneemt 

zowel bij jou als bij IPSA. 

 

Verder zorgt De Westvlaamse ook voor een goed verloop van de IPSA-lessen ter plaatse (in Brugge en Kortrijk). Mevr. 

Mieke Debaene, aprs. Delfien Verhamme, Leen Claes en Annemie Zwaenepoel staan telkens paraat om te zorgen dat de 

registraties, het verdelen van de cursussen en het verwelkomen van de sprekers en sponsors vlot verlopen.  
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Sinds een paar jaar organiseert IPSA ook praktische workshops rond bepaalde 

onderwerpen, gekend onder de naam APINTO, wat staat voor 'Apothekers 

Interactief Opleiden'. In 2015 organiseerden we een interactieve navorming 

over DOAC’s (directe orale anticoagulantia) op vier verschillende locaties m.n. 

 Kortrijk (animator apr. Delfien Verhamme) 

 Veurne (animator apr. Annelies Hauspie) 

 Brugge (animator apr. Leen Claes) 

 Roeselare (animator apr. Inge Huysentruyt) 

 

Samen met collega's leerde je er de gids en de digitale tool “DOAC-Farmaceutische zorg” gebruiken. 

In 2016 staan er nieuwe APINTO’s rond de “GHEOPS-tool” gepland. 

 

 

3. Groepsaankopen  

Ons team is continu op zoek naar interessante tools en wetenschappelijke naslagwerken die het werk in de apotheek    

kunnen vereenvoudigen. We gaan op zoek naar kwaliteitsvolle producten en onderhandelen met de firma’s om je de  

scherpste prijs te kunnen voorstellen.  

 

In 2015 organiseerden we deze groepsaankopen: 

 Ophaling en vernietiging van oud papier en vertrouwelijke documenten (jaarlijks in februari – maart) 

 Ophaling en vernietiging van vervallen scheikundige grondstoffen (jaarlijks in april – mei) 

 Boekenverkopen: 

 Medisch Engels in de Apotheek 

 Informatorium Medicamentorum 

 Commentaren Medicatiebewaking 2015/2016 

 Advies en Zelfzorg in de Apotheek 

 Temperatuurlogger voor de frigo 

 Drukwerk (al dan niet gepersonaliseerd): 

 Draagtassen 

 PVC spaarkaarten 

In het verleden organiseerden we ook deze groepsaankopen: aankoop van een valsgelddetector, brandblusapparaten en 

detectoren, Martindale, TMF en andere naslagwerken, het ontwerp van een logo en/of huisstijl, … De ophaling van vervallen 

verdoving organiseren we in samenwerking met het fagg en plannen we om de 4 à 5 jaar. 

 

Interessante aanbiedingen kunnen steeds doorgegeven worden aan apr. Laurence Windels. 

 

 

 

 

4. Voordrachten 

De Westvlaamse wordt door apothekers regelmatig gevraagd om op-

leidingen te verzorgen voor verpleegkundigen en zorgkundigen in lokale 

WZC’s. In 2015 heeft De Westvlaamse een kleine 20-tal opleidingen  

gegeven. Elke presentatie duurt gemiddeld 2 uur met daarna de moge-

lijkheid om vragen te stellen.  

 

 



 

/9 FarmaFocus - Special - 2016  

M
o

n
o

d
is

c
ip

li
n

a
ir

e
 s

a
m

e
n

w
e

rk
in

g
 

We hebben reeds een groot aantal presentaties samengesteld, waaruit het WZC kan kiezen en deze worden continu             

bijgewerkt en up-to-date gehouden:  

 Correct klaarmaken en toedienen van medicatie:  

Deze presentatie bestaat uit 3 luikjes: 

 De orale toedieningsvormen met aandacht voor interacties en pletten van medicatie 

 De nasale, oculaire, rectale en vaginale toedieningsvormen 

 Workshop: toediening van inhalatiemedicatie 

 Valpreventie in het WZC 

 Detecteren van ongeschikt medicatiegebruik bij ouderen 

 Mondverzorging  

 … 

 

In 2016 zullen deze nog aangevuld worden met bv. ondervoeding bij geriatrische patiënten (bijvoeding en indikmiddelen), 

top 20 van de meest gebruikte geneesmiddelen in uw WZC, … 

Indien je graag een ander onderwerp uitgewerkt ziet, kan je ons gerust contacteren! 

 

Ook externen doen beroep op ons. Zo sprak De Westvlaamse in 2015 voor verschillende dienstencentra, revalidatiecentra, 

mutualiteiten, vakbondsafgevaardigden, seniorenverenigingen, LMN’s en scholen om zo de functie van de apotheker in een 

nieuw daglicht te stellen en de apotheker als verstrekker van farmaceutische zorg te profileren. In juni was er bv. een      

voordracht in een school voor buitengewoon onderwijs voor logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten en leerkrachten over 

gedragsstoornissen en medicatie bij kinderen. Er waren eveneens voordrachten (meestal voor seniorengroepen) over      

overmatig gebruik van medicatie, maar ook de slaapproblematiek kwam aan bod. 

 

De verantwoordelijke voor de opleidingen is apr. Delfien Verhamme. 

 

 

5. Projecten 
 

KWALITEITSHANDBOEK 

Bij de verplichte invoering van het kwaliteitshandboek in 2012 hebben wij, op vraag van 

onze leden, als enige beroepsvereniging, het kwaliteitshandboek aangeboden op papier. 

Een huzaren werkje waar aprs. Laurence Windels, Annemie Zwaenepoel (en indertijd 

ook Neleke Depla) uren tijd aan hebben gespendeerd. Alle digitale documenten werden 

in Word-documenten omgezet, symbooltjes zoals       werden, waar nodig toegevoegd, 

inleidende brieven werden ter duiding geschreven, opleidingen werden georganiseerd, 

een speciale map werd ontworpen, enz. 

Op een mum van tijd zijn op deze manier heel wat collega’s in orde met hun kwaliteits-

handboek! Meer dan 240 leden schreven zich in op deze aanbieding. 

 

Uiteraard stopt het daar niet … Elke wijziging en update wordt door ons op de voet gevolgd en aangepast of aangevuld. Dit 

jaar was er een minimale bijdrage aan het kwaliteitshandboek. Het hoofdstuk ‘Voortgezette farmaceutische zorg’, met name 

de IMV en BNM, werd in 2015 aangepakt. 

 

 



FarmaFocus - Special - 2016  

 

/10 

PROJECT BABYVOEDING: Samenwerking met OCMW Oostende  

 

Eind 2014 kregen we op De Westvlaamse een telefoontje vanuit het OCMW Oostende dat ze 

een nieuw project wilden opstarten met de apothekers van Oostende rond de gratis verdeling 

van babyvoeding bij kansarme gezinnen.  

 

Deze samenwerking kadert in de acties die de Stad Oostende onderneemt om de kinderarmoe-

de aan te pakken. Dit actieplan wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Concreet 

wordt in de periode 2014-2019 hiervoor een jaarbudget van telkens 20.000 euro voorzien.  

Uitgangspunt is dat de betrokken partners er blijven van uitgaan dat borstvoeding de eerste 

keuze blijft wat betreft eerste voeding aan baby’s. Om deze reden wordt evengoed ingezet op 

een financiële ondersteuning voor het gebruik van afkolvingsapparatuur in functie van borst-

voeding, naast het ter beschikking stellen van eerste leeftijdsmelk.  

 

Volgende afspraken worden hierbij gemaakt: 

 Als kwetsbare gezinnen worden omschreven: alle gezinnen gedomicilieerd of verblijvend in Oostende die genieten 

van een verhoogde ziekteverzekering (het vroegere OMNIO-statuut)  

 Baby's tussen 0 en 4 maanden geboren in kwetsbare gezinnen hebben recht op maximum 6 dozen eerste leeftijds-

melk per maand en per kind. Baby's tussen 5 en 6 maanden geboren in kwetsbare gezinnen hebben recht op        

maximum 4 dozen eerste leeftijdsmelk per maand en per kind 

 Baby’s tussen 0 en 6 maanden geboren in kwetsbare gezinnen hebben recht op een tussenkomst in de aankoop van 

toebehoren voor het afkolven van borstvoeding, alsook in het huurgeld van het afkolfapparaat. 

 De sociaal verpleegkundigen van Kind en Gezin stellen de 

‘babykaart’ een eerste keer voor bij de kennismakings-

bezoeken aan bed (gesprek binnen 4 dagen na bevalling) 

door het aanbieden van een folder. Bij het eerste huis-

bezoek van de sociaal verpleegkundigen (binnen de 14    

dagen na de bevalling) wordt verdere uitleg gegeven en 

wordt het aanvraagformulier samen met de ouders inge-

vuld. Hierbij wordt steeds gevraagd wie de huisapotheker is. 

 Met de babykaart kan de ouder terecht bij de vaste huis-

apotheker om de babyvoeding gratis te verkrijgen. 

 De Westvlaamse Apothekersvereniging werkt samen met 

het lokaal bestuur op een actieve manier mee aan het informeren van jonge ouders omtrent de voedingspatronen en 

verzorging van jonge baby’s. 

 De facturatie gebeurt ook door De Westvlaamse: er wordt één globale factuur opgemaakt aan het OCMW en de    

individuele apothekers worden door De Westvlaamse uitbetaald op een vaste datum. Dus de administratieve last 

wordt overgenomen door de beroepsvereniging. 

 

Opvolging project:   aprs. Sofie Demaré, Philippe Develter en Annick Scharley als vertegenwoordigers van de Oostendse 

apothekers. 

 aprs. Annemie Zwaenepoel en Inge Huysentruyt vanuit De Westvlaamse. 

Er zijn ondertussen 86 kaarten verdeeld aan ouders: 28 in 2014 en 74 in 2015. Gemiddeld kost een babykaart € 320 aan 

babyvoeding. Dit hangt in hoge mate af van de aard van de vereiste babymelk, in een aantal gevallen gaat het om dieet-

voeding, wat een flink pak duurder is. 
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OSTEOPOROSE 

Dit is een project van APB waar de Westvlaamse als 1 van de slechts 2 deelnemende Vlaamse beroepsverenigingen reeds van 

bij het begin actief bij betrokken is (voor De Westvlaamse zit apr. Christophe Blanckaert in de werkgroep).  

Osteoporose werd gekozen omdat bij deze patiënten de therapietrouw laag is, een verkeerde inname kan de doeltreffend-

heid en de tolerantie van de behandeling verminderen. Daarenboven gebruikt 25% van de patiënten onder osteoporose-

behandeling geen calcium en vitamine D-supplementen, deze zijn nochtans essentieel voor een doeltreffende behandeling. 

De apotheker kan dus op meerdere niveaus een rol spelen. Daarenboven is de interventie redelijk eenvoudig en leidt ze   

gemakkelijk naar een positief resultaat, wat mooi is als we onze meerwaarde willen aantonen. 

Hiervoor was APB op zoek naar een 75-tal apothekers die bereid waren deel te nemen aan dit pilootproject. Het doel is de 

therapietrouw te meten en te evalueren via een gesprek met de patiënt over het goed gebruik van het geneesmiddel en de 

calcium en vitamine D-supplementen. 

 

 

De bereidheid van de Westvlaamse apothekers om mee te werken was bijzonder groot: alleen al uit 

onze provincie waren er een 35-tal kandidaten! Dit project gaat uiteindelijk van start in februari 2016 

met een informatie- en vormingsavond. Wanneer de resultaten bekend zijn in het eerste kwartaal 

van 2017, volgt dan eventueel een implementatie naar gans het land. 

 

 

 

MEDIDO BOX 

Het correct toedienen van de juiste medicatie op het juiste moment, in de juiste   

dosering, op de juiste manier aan de juiste patiënt is een essentieel onderdeel van 

farmaceutische zorg. Therapie(on)trouw is een belangrijk aspect daarvan. In dit    

project van het Wit-Gele Kruis, dat van start gaat rond de jaarwissel 2015-2016 en 

een 6-tal maanden zal duren, wil men vooral inspelen op de niet-intentionele       

therapie ontrouw. Hier gaat het over patiënten die wel de intentie hebben om     

medicatie correct in te nemen, maar waarbij dit niet zo gebeurt omwille van factoren 

waar zij geen controle over hebben (vergeten, niet begrijpen, enz.). Het speciale aan 

dit project is dat we aan deze patiënten individuele medicatievoorbereiding (IMV) 

voorstellen aan de hand van een elektronische verdeler of ‘MEDIDO box’, die een 

signaal geeft aan de patiënt wanneer het tijd is om de medicatie in te nemen. Daar-

enboven wordt op dat moment enkel die medicatie verdeeld die op dat moment 

moet ingenomen worden. De medicatie is verpakt onder de vorm van zakjes per  

innamemoment in de box. Er is speciale software voorzien, zodat het toestel, aan de 

hand van het medicatietoedieningsschema opgesteld door de apotheker, weet    

wanneer de zakjes moeten “uitgespuwd” worden. 

We vinden dit een mooie gelegenheid om de meerwaarde van de apotheker bij het verhogen van de therapietrouw van zijn 

patiënt aan te tonen en hebben hieraan dan ook onze medewerking verleend. Tot nu toe zijn een 7-tal apothekers betrokken 

in het project dat zich afspeelt in regio Roeselare. 
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FAZODEM 

In 2015 hebben we meegewerkt aan het FAZODEM-project binnen het Vlaams      

ApothekersNetwerk. Zoals je weet is er in West-Vlaanderen al heel wat gebeurd rond 

personen met dementie: denken we maar aan de ‘dementiewijzer’ (waarvan er in 

2015 een update is gebeurd); ‘Brugge, dementie vriendelijke stad’ waarbij er speciale 

aandacht ging naar de rol van de apotheker; het multidisciplinair overleg rond       

personen met dementie (OPD) waar wij als apothekers ook in zetelen (aprs. Chris-

tophe Blanckaert en Annemie Zwaenepoel); opstellen van een ‘vermissingsprotocol’ 

voor personen met dementie in thuiszorg; enz. 

 

Ook bij het tot stand komen van het FAZODEM-project  

was ons team nauw betrokken! 

 

Het project Fazodem wil de rol van de apotheker versterken door hun knowhow te verhogen. Om de kennis over dementie 

te verhogen wordt een elektronisch "eerstelijns-kennispakket dementie" voor apothekers beschikbaar gesteld, dat         

aandacht heeft voor de opmaak van een medicatieschema én de integratie binnen de apotheeksoftware.  

De globale doelstelling van het project is het uittekenen van de rol van de huisapotheek binnen het zorglandschap inzake 

dementie, met aandacht voor de farmacotherapie en de omgeving van de patiënt. De apotheker wordt hierbij erkend als 

een belangrijke actor van het multidisciplinair zorgteam rond de persoon met dementie.  

 

Daarenboven wordt een multidisciplinaire vorming aangeboden voor huis-

apothekers, huisartsen en thuisverpleegkundigen. Thema’s zijn communicatie 

met de mantelzorger over dementie, de diagnose, samenwerking binnen het 

zorgteam en aandacht voor medicamenteuze- én niet-medicamenteuze      

interventies. Deze unieke samenwerking tussen huisapothekers, huisartsen en 

thuisverpleegkundigen kan een bijdrage leveren naar meer levenskwaliteit voor 

de persoon met dementie.  

 

Het project zelf zal worden uitgevoerd door het Expertisecentrum Dementie    

(= ECD, dat werkt in opdracht van de Vlaamse overheid) in samenwerking met 

Universiteit Antwerpen (Prof. dr. apr. Hans De Loof), KAVA, VAN en Domus 

Medica. Een fulltime apotheker (apr. Eline Moor) kan op het project worden 

geplaatst, dankzij de financiering vanuit de provincie Antwerpen. Zij wordt    

ondersteund door een stuurgroep (waar apr. Inge Huysentruyt in meewerkt) en 

gecoacht door een aantal apothekers (o.a. apr. Christophe Blanckaert). Het  

pilootproject zal doorgaan in de provincie Antwerpen o.l.v. KAVA met nadien 

een uitrol over gans Vlaanderen. www.onthoumens.be 
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PILOOTPROJECT: INDIVIDUELE MEDICATIEVOORBEREIDING  

Om de therapietrouw en de veiligheid op vlak van medicatie te verhogen, start het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen (i.s.m. 

HABO, Huisartsenkring Middenkust en De Westvlaamse) begin januari 2016 met het pilootproject ‘wekelijkse medicatie-

voorbereiding’. Binnen dit project hebben de huisarts, de huisapotheker, de patiënt en de verpleegkundige elk een duidelijk 

afgelijnde rol en verantwoordelijkheid op vlak van medicatievoorbereiding en -toediening. Op die manier kan de thuis-

verpleegkundige zich nog meer focussen op haar kerntaak, nl. de communicatie rond het medicatiegebeuren op basis van 

verpleegkundige observaties en de opvolging van de correcte inname of therapietrouw. De communicatie en infodoor-

stroming tussen de verschillende betrokkenen is immers cruciaal als we incidenten op vlak van medicatie willen vermijden. 

 

Wat? Op basis van het voorschrift van de huisarts, maakt de huisapotheker voor de patiënt 

een medicatieschema op, dat gevalideerd wordt door de huisarts. Dit vormt de basis 

voor het wekelijks klaarzetten van de orale en chronische medicatie voor die bepaalde 

patiënt. Dit gebeurt door de huisapotheker en kan manueel (= weekbox of blisters), of 

automatisch (= IMV-rol met blisters per innamemoment). De patiënt of mantelzorger 

komt wekelijks de medicatiebox / IMV-rol met bijhorend toedieningsschema ophalen 

bij de huisapotheker. De thuisverpleegkundige rapporteert aan de huisapotheker en 

de behandelende arts op basis van haar verpleegkundige observaties. 

Doel? - Vermijden van medicatiefouten bij patiënten (ter info uit het incidentenrapport van het Wit-Gele Kruis West-

Vlaanderen 2015: 30% van de geregistreerde incidenten die gerelateerd zijn aan medicatie, zijn het gevolg van 

het verkeerd klaarzetten van perorale medicatie). 

- Versterken van de hechte samenwerking op vlak van medicatiebeleid tussen huisarts, huisapotheker en thuis-

verpleegkundige. 

- Betrokkenheid van de verpleegkundigen i.v.m. het medicatiegebeuren behouden en optimaliseren. 

Wie?  - Patiënten die in zorg zijn bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen met 

 A-, B- of C-profiel (Katz-schaal) 

 relatief stabiel medicatieschema (vb. patiënten met orale anticoagulantia of parameter-gebonden    

medicatie komen niet in aanmerking) 

- Aantal potentiële patiënten in de regio Brugge: 900 

- Aantal potentiële patiënten in de regio Oostende: 700 

Project Brugge-Oostende Het project werd opgestart in januari 2016, waarbij het Wit-Gele Kruis zelf patiënten voor-

stelt aan de huisartsen, maar waarbij ook huisartsen uit de regio Brugge en Oostende het 

initiatief kunnen nemen (voorwaarde: forfaitpatiënten Wit-Gele Kruis met relatief stabiel 

medicatieschema). Aan de patiënt wordt gevraagd wie z’n vertrouwde huisapotheker is. De 

huisapotheker wordt door de verpleegkundige persoonlijk op de hoogte gebracht. Er wordt 

aanbevolen om bij een moeilijke opstart een multidisciplinair overleg (MDO) te laten door-

gaan. Bij dergelijk overleg kunnen er dan praktische afspraken worden gemaakt van hoe er 

concreet zal worden gewerkt. Een bijkomende meerwaarde is dat er ook een gezicht kan 

worden geplaatst op de verschillende zorgverstrekkers.  

Duur en evaluatie Het pilootproject zal 6 maanden duren. Een eerste evaluatie (o.a. therapietrouw, aantal   

incidenten op vlak van medicatie,…) is voorzien eind februari 2016, zowel in Brugge als in 

Oostende. Als er een positieve evaluatie is op het eind van het project (najaar 2016), wordt 

het uitgerold over de provincie. 

Vergoeding apotheker Er wordt een vergoeding voorzien van € 3,5 /week voor de technische acte van IMV (= enkel 

het klaarzetten, niet de intellectuele acte). Deze wordt door het Wit-Gele Kruis voorzien. Ook 

hier zal De Westvlaamse faciliterend optreden door één factuur op te maken naar het Wit-

Gele Kruis en de individuele apothekers op een vast tijdstip uit te betalen. 
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6. e-Gezondheid 

Er beweegt heel wat binnen de gezondheidszorg als het gaat om het 

elektronisch delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners: 

Vitalink medicatieschema, Gedeeld Farmaceutisch Dossier, eHealth-

Box, MyCareNet... Dit is nog maar een greep uit een tiental nieuwe 

digitale diensten die in 2015 in gebruik werden genomen. Vanuit de 

dienst beroepsontwikkeling staan we klaar om jullie op weg te    

helpen bij het implementeren van deze diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

De vraag naar ICT-ondersteuning werd gesteld tijdens de conferentie eerstelijnsgezondheidszorg in 2010. Op 7 december 

2013 vond een opvolgsymposium plaats waar het concrete actieplan voor de ICT-ondersteuning en samenwerking met alle 

betrokkenen werd toegelicht. Een consortium rond het vormingsinstituut Syntra West vzw nam de opdracht van het Agent-

schap Zorg en Gezondheid aan. Zo werd het project Eénlijn.be geboren. 

 

Wie? 

Eénlijn.be, gesteund door de Vlaamse Overheid, is een samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en ICT-

ondersteunende partners die het gebruik van al die diensten wil aanmoedigen, teneinde de samenwerking in de eerste lijn 

te bevorderen, wat zorgt voor een betere gezondheidzorg. 

Partners in het project zijn Domus Medica, het Vlaams ApothekersNetwerk, het Huis Voor Gezondheid, PraktijkCoach en 

HealthConnect met als projectmanager apr. Dirk Broeckx. De stuurgroep bestaat o.m. uit volgende vertegenwoordigers: 

 Voor Domus Medica: Michel De Bisschop en Veerle Vander Stighelen 

 Voor VAN: aprs. Hilde Deneyer en Inge Huysentruyt 

 Voor Huis voor Gezondheid: Annick Dermine en Ulrike Dragon 

 

Wat is de aanpak? 

Het project éénlijn.be omvat 5 ‘sporen’. Elke huisarts, apotheker, verpleegkundige, tandarts, kinesist,… kan er uit kiezen wat 

hij/zij belieft en eventueel kunnen meerdere sporen gevolgd worden in eender welke volgorde. 

 

Wat betekenen deze sporen? 

Spoor 1: een e-health verkenningstocht  

Spoor 2: e-health echt leren gebruiken 

Spoor 3: e-learning en webinars (= opleiding op afstand) 

Spoor 4: de Eénlijn.be hulplijn  

Spoor 5: individuele ondersteuning ter plaatse 

Vitalink Clusterproject 
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Wat hebben we vanuit de Westvlaamse gedaan? 

 Organisatie over gans de provincie van Spoor 1-opleidingen. 

Heb je de kans nog niet gehad om er één te volgen? Stuur een mailtje naar secretariaat@dewestvlaamse.be en wij 

organiseren een Spoor 1-sessie in jouw regio. 

 Organisatie van Spoor 2 en Spoor 3 

Samen met de softwarehuizen zoeken we naar geschikte data en oefenen we druk uit om, naargelang de vraag,     

bijkomende webinars in onze provincie te laten doorgaan. Hou dus zeker de agenda op onze website in de gaten of 

geef jouw naam door aan secretariaat@dewestvlaamse.be indien je interesse hebt om een Spoor 2-sessie of een 

webinar te volgen. 

 Spoor 4  

Een extra hulplijn voor technische problemen rond de eHealth diensten. Deze dienstverlening wordt ook aangeboden 

aan de apothekers (dus niet enkel voor artsen!); het telefoonnummer is 050/77.11.11 of je kan ook een mail sturen 

naar info@eenlijn.be. 

 Vitalink Clusterproject 

Huisartsen, verpleegkundigen en apothekers kunnen sinds de zomer van 2015 met hun collega-zorgverleners van start 

gaan met het delen van het Vitalink medicatieschema. De Westvlaamse was er als eerste bij om dergelijke opstart-

sessies te organiseren. Dankzij onze goede samenwerking met de LMN’s en de SEL’s hadden we in een mum van tijd 

data en locatie vastgelegd. 

 Avelgem: opstart (2/9/2015) en opvolgsessie (24/10/2015) 

 Kortrijk: opstart en opvolgsessie (13/10/2015 en 08/12/2015) 

 Brugge: opstart en opvolgsessie (06/10/2015 en 15/12/2015) 

 Oostende: opstart en opvolgsessie (29/10/2015 en 25/01/2016) 

 Diksmuide: opstartsessie (12/1/2016) 

 Roeselare: opstartsessie (20/01/2016) 

 Izegem: opstartsessie (26/01/2016) 

 

 

 

 

 

 

e-Gezondheid staat voor het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën binnen de gezondheidszorg om de zorg 

voor patiënten te optimaliseren. e-Gezondheid is dus geen doel op zich, maar wel een middel om de kwaliteit, de toeganke-

lijkheid en de duurzaamheid van de gezondheidszorg te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. Om de hierboven       

vermelde doelstellingen te bereiken, hebben de overheden, zowel de federale overheid als de deelstaten, een actieplan   

opgesteld dat 20 actiepunten bevat: 

In het groen staan de actiepunten die voor de apotheker van belang zijn. Meer weten? Surf naar www.plan-eGezondheid.be. 

 

 

 

 

 GMD = EMD => Sumehr  “Incentives voor Gebruik” 

 Ziekenhuis-EPD  Toegang tot gegevens door patiënt (PHR= patiënt health record) 

 Medicatieschema  Communicatie 

 Elektronisch voorschrift  Opleiding en ICT-ondersteuning van zorgverstrekkers 

 Gegevens delen via hubs & metahub voor algemene en universitaire ziekenhuizen  Standaarden en terminologiebeleid 

 Delen om samen te werken  MyCareNet 

 Psychiatrische en andere instellingen en het systeem hubs & metahub  Administratieve vereenvoudiging 

 Invoering van een uniform evalutie-instrument (BelRAI)  Governance, roll out en monitoring e-Gezondheid 

 Veralgemeend gebruik eHealthBox en gegevens van zorgverstrekkers in CoBRHA  Traceerbaarheid van de implantaten en van de geneesmiddelen 

 Mobile Health  Inventarisatie en consolidatie van registers 



FarmaFocus - Special - 2016  

 

/16 

7. CWOA 

Ook op de vergaderingen van de Wetenschappelijke Raad van het CWOA proberen we jullie te vertegenwoordigen en     

telkens op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de farmaceutische wereld.  

 

Onderwerpen die daar o.a. op de agenda staan zijn: permanente 

vorming officina-apothekers, medicatienazicht, pistes voor de    

ontwikkeling van apothekers, het bespreken van de verschillende 

werkgroepen waaronder deze van huisapotheker, osteoporose en 

polymedicatie. Zo hebben we reeds meerdere malen gemeld dat we 

het niet logisch vinden dat er een beperking is in het aantal punten 

voor de permanente vorming voor lessen gevolgd op afstand. Tot op 

heden echter zonder resultaat. 

 

We zijn ook vertegenwoordigd in de redactieraad van het Farmaceutisch tijdschrift. Hier worden nieuw ingediende artikels 

beoordeeld naar waarde of nut voor de apotheker om al dan niet gepubliceerd te worden. 

 

Binnen De Westvlaamse volgen aprs. Delfien Verhamme en Christophe Blanckaert dit op. 

 

 

8. Tarificatie per eenheid (TpE) 

Bij het lezen van deze titel kijken jullie waarschijnlijk raar op? Tarificatie per eenheid heeft toch niet onmiddellijk iets te   

maken met de dienst beroepsontwikkeling? Niets is minder waar! 

 

In West-Vlaanderen worden de meeste rust- en verzorgings-

tehuizen (RVT’s) beleverd onder de vorm van individuele         

medicatievoorbereiding en dit op vraag van de directie van de 

woonzorgcentra. Deze trend is reeds ingezet in 2007, lang      

voordat er sprake was van tarificatie per eenheid. De meeste  

onder jullie herinneren zich waarschijnlijk de voordrachten en 

infomomenten die we rond de verschillende tools (kaartsysteem, 

Wiegand bakjes, …) hebben georganiseerd.  

 

Bij de verplichte invoering van TpE is er weer heel wat discussie ontstaan tussen de leverende apotheker en het WZC/RVT 

over o.a. het gebruik van het formularium, de zin en onzin van halfjes en kwartjes, pletmedicatie, enz. 

Met al deze vragen kunnen onze leden die leveren aan een WZC (en dat is toch meer dan 10%) bij ons terecht! 

 

 

9. VLAAMS APOTHEKERSNETWERK 

Het Vlaams ApothekersNetwerk, kortweg VAN, is een samen-

werkingsverband van de Vlaamse apothekersverenigingen. Het is het 

aanspreekpunt en de spreekbuis van de apotheker voor de Vlaamse 

overheid en alle gezondheids- en welzijnsorganisaties in Vlaanderen. 

VAN omkadert en versterkt de positie van de apotheker als actieve 

partner binnen een Vlaams gezondheidsbeleid en bevordert de    

ontwikkeling van farmaceutische zorg, preventie- en gezondheids-

projecten. 
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Ons team werkt actief mee bij het opstarten en implementeren van projecten en acties vanuit VAN. Daarnaast zijn we ook 

steevast vertegenwoordigd op de Top van de Vlaamse Apotheker. 

 

MEDICATIESCHEMA 

Dat een Medicatieschema inherent verbonden is aan goede farmaceutische zorg bij een chronische 

patiënt, wordt door geen enkele collega in twijfel getrokken. De laatste jaren wordt er dan ook heel 

wat aandacht aan besteed en zorgen we ervoor dat de rol van de apotheker in de opmaak en het 

up-to-date houden van het medicatieschema in de kijker wordt geplaatst. 

 

De Westvlaamse is in mei 2013 gestart met een campagne rond het opstellen van medicatie-

schema’s. Affiches en folders werden verdeeld over alle apotheken en huisartspraktijken in West-

Vlaanderen. U herinnert zich wellicht ook nog de speciale edities van de FarmaFocus en het       

Collegazetje die toen verschenen zijn?  

In 2014 kwam daarbovenop nog eens de Vlaamse campagne (vanuit VAN georganiseerd) die d.m.v. 

een radiocampagne het grote publiek kon bereiken. 

 

In 2015 namen we vervolgens de tijd om de balans op te maken en te bevragen wat deze campagnes teweeg hadden        

gebracht in de dagelijkse praktijkvoering. Worden er massaal medicatieschema’s aangemaakt? Hoe verloopt het via de soft-

ware? Is er nood aan bijkomende workshops? Is er spontane vraag vanuit de patiënten naar een medicatieschema? Valideren 

de huisartsen de schema’s? De respons was groot! 204 collega’s stuurden hun antwoorden door en losten de praktische   

oefening ‘het uitwerken van een medicatieschema op basis van een gegeven casus’ op. 

 

De belangrijkste conclusie was dat er vooral nood is om het onderwerp 

“medicatiereview” verder uit de diepen.  

 

Daar gaan we in 2016 ons werk van maken. Reserveer alvast 16 maart 2016 in jullie 

agenda voor een introductie les over medicatiereview. 

 

 

IMV 

Dit project is tot stand gekomen door een vraag vanuit de huisartsen en verpleegkundigen om tot uniforme, duidelijke en 

herkenbare werkafspraken te komen die ten goede komen aan de initiële doelstelling van IMV (KB van 24 september 2012). 

Er werd immers vastgesteld dat er geen uniforme aanpak was en dat de afspraken die werden gemaakt tussen de apotheker 

en de patiënt niet éénduidig waren. De huisartsen en de thuisverpleegkundigen waren ook onvoldoende op de hoogte van 

de nieuwe wetgeving rond individuele medicatievoorbereiding. 

 

Doel De doelstelling is om, voor de ambulante patiënt, tot een multidisciplinaire samenwerking te komen (driehoek 

huisarts – verpleegkundige - apotheker met centraal de patiënt) die in een provinciale overeenkomst kan   

worden vastgelegd. 

 

Methode - Oprichten van een provinciale werkgroep (samengesteld uit huisartsen (2), ziekenhuisapothekers (2), thuis-

verpleging (2) en apothekers (2)), waarbij de werkgroep – op basis van een planning – de processen voor die 

diverse doelgroepen uittekent. En waardoor - naast een uniforme overeenkomst – ook door eenieder          

uniforme, transparante en haalbare werkafspraken uitgewerkt worden. 

- 4 proefregio’s: Beernem, Roeselare, Ledegem en Zedelgem 

- In het totaal 10 apotheken die manuele IMV zullen toepassen en 5 apotheken die gebruik maken van een 

robot. 



FarmaFocus - Special - 2016  

 

/18 

Stappenplan: 

a. Apothekers, artsen, verpleegkundigen aansporen om patiënten aan te brengen. 

b. Apothekers informeren over het stappenplan. 

c. Apothekers informeren de arts, de verpleegkundige, de mantelzorger en de patiënt. 

d. Duur project: 6 maanden 

e. Streefdoel: 10 - 20 patiënten 

 

Resultaten - Algemeen grote tevredenheid  

- Groot struikelblok is de onkostenvergoeding  

- Het feit dat niet alles onder IMV valt wordt als een minpunt beschouwd. Er is nu niet 1 verdeling maar 2  

verdelingen van medicatie. Apothekers geven dit wel duidelijk aan in het medicatieschema. Hierdoor blijft bij 

de multi-farmacologie-patiënt de interventie van een verpleegkundige en/of de mantelzorg noodzakelijk. 

- Communicatie is ervaren als een probleem. Zeker wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan het     

medicatieschema. Bepaalde huisartsen vinden dit de verantwoordelijkheid van de patiënt, andere huisartsen 

nemen deze taak wel zonder problemen op en bellen bij elke wijziging de apotheker op. Het medicatieschema 

op Vitalink zal mogelijks een verbetering zijn. 

 

Gebruikte casussen  Deelnemende apothekers met robot: 3 

Deelnemende apothekers zonder robot: 10 

Deelnemende patiënten: 

 Robot: 5 patiënten waaronder 4 op vraag van de patiënt en 1 op vraag/ medewerking 

van verpleegkundige 

 Zonder robot: 19 patiënten waaronder 13 met medewerking van verpleegkundige en 

6 op vraag van patiënt/mantelzorger/familie 

Bij een deel van die patiënten is er voorafgaand een GDT overleg geweest met alle betrok-

ken partners, wat zeker een meerwaarde is. 

 

Besluit Als conclusie kunnen we stellen dat wanneer IMV via een huisapotheek verloopt er als sterke punten volgende 

zaken naar voor komen: 

 Kennis van de geneesmiddelen 

 Opsporen van onverenigbaarheden, dubbel gebruik, interacties 

 Extra back-up voor de huisarts 

 Beperking van de voorraad medicatie bij de patiënt thuis 

IMV betekent echter niet dat er altijd een betere therapietrouw is! 

 

Dankzij multidisciplinaire afspraken die eenduidig zijn voor alle partijen, kan men tot goede resultaten voor de patiënt 

komen. Samenwerking tussen huisarts, thuisverpleegkundige en huisapotheker is zeker een meerwaarde, ook bij IMV. 
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VALPREVENTIE 

In de periode rond de ‘Week van de Valpreventie’ van 20 tot 26 april 2015, hebben 

wij heel actief gewerkt om de apotheker meer op de voorgrond te brengen. In 2015 

stond de Week van de Valpreventie namelijk in het kader van medicatie onder de 

slogan ‘Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker’.  

 

We namen deel aan de vergaderingen van APB om een medisch-farmaceutisch 

overleg (MFO) rond valpreventie op te stellen en we hebben een 10-tal voor-

drachten gegeven aan verpleegkundigen, maar ook aan seniorenverenigingen,    

dienstencentra en bewoners van WZC.  

Daar leggen we telkens de nadruk dat patiënten niet alleen terecht kunnen bij de apotheker om medicatie af te halen, maar 

ook voor de farmaceutische zorg die ze er krijgen! 

 

 

GRIEPVACCINATIE 

De taak van de apotheker bij vaccinatie hangt aan een zijden draadje… Aan ons om aan te tonen dat de 

apotheker hier een uiterst belangrijke rol speelt! Met amper de helft van de doelgroep die wordt     

gevaccineerd, is er nog heel wat ruimte voor verbetering. Om die reden hebben wij tijdens het griep-

seizoen 2015-2016 extra ingezet op griepvaccinatie! 

 

De Westvlaamse zette zijn schouders onder de campagne van het Vlaams ApothekersNetwerk, die als 

doel had om apothekers aan te sporen hun patiënten te sensibiliseren om zich te laten vaccineren. Als 

apotheker hebben we zicht op de chronische medicatie en kunnen we die patiënten die tot de doel-

populatie behoren extra motiveren.  

 

We ontwikkelden sensibilisatiekaartjes, waarmee patiënten hun vaccin kon-

den laten klaarleggen en betaalmatjes, die het je moesten vergemakkelijken 

om over vaccinatie te praten in de apotheek. Aan de hand van de speciaal 

ontwikkelde CNK-code op de kaartjes, konden de verschillende tarificatie-

diensten nagaan hoe goed apothekers hun rol in preventie uitwerkten. 

Daarenboven kon je via onze rapporteringstool (http://dwvlonweb.dewestvlaamse.be) opvolgen hoe 

je scoorde in de verkoop van griepvaccins in vergelijking met vorig jaar én in vergelijking met jouw 

West-Vlaamse collega’s. 

 

In deze grafiek kan je de procentuele stijging van het 

aantal afleveringen, uitgezet voor West-Vlaanderen en 

VAN (laatste dus incl. DWVL) zien. Gedurende de eerste 

maanden van de sensibilisatieactie werd er in West-

Vlaanderen duchtig gescand en dat laat zich zien in het 

aantal verkochte griepvaccins. 

 

Vlaanderen streeft ernaar de vaccinatiegraad bij    

bevolkingsgroepen jonger dan 65 tegen 2020 te verho-

gen. Met projecten zoals de griepcampagne willen we 

aantonen dat we door speciale aandacht te schenken 

aan deze personen een impact kunnen hebben op de 

vaccinatiegraad. 
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TOP VAN DE VLAAMSE APOTHEKER 

De Westvlaamse was het afgelopen jaar actief betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van de Top, die dit jaar         

plaatsvond op 21 november in Hasselt. Er was, gezien de afstand, om begrijpelijke reden zeer weinig interesse bij de West-

Vlaamse apothekers. 

 

Onderwerpen die deze keer aan bod kwamen: 

 Preventie (griepvaccinatie): Als we de griepvaccins niet willen verliezen, dan zullen we moeten bewijzen dat we 

meer zijn dan louter een distributiekanaal. Als we ons beperken tot het ophangen van een affiche, gaan we onze 

meerwaarde op het vlak van preventie nooit kunnen hardmaken. Daarom zetten we in het najaar van 2015 extra in 

op sensibilisatie via het gebruik van de ‘griepkaartjes’. Op basis van de medicatiehistoriek kunnen we risicopatiënten 

actief opsporen en aanspreken om zich te laten vaccineren. Omdat amper de helft van de doelgroep wordt gevacci-

neerd, er is nog heel wat ruimte voor verbetering. 

 

 Polymedicatie (medicatieschema): Geneesmiddelen zijn onze core business. We hebben een cruciale rol in de      

medicatiebewaking en-begeleiding van onze patiënten. Door medicatieschema’s aan te maken en bij te werken,  

kunnen we geneesmiddelen gebonden problemen zoals interacties en dubbelmedicatie opsporen en vermijden, en 

de patiënten beter informeren en meer betrekken bij hun medicatie. Maar om hun behandeling zo goed mogelijk op 

te volgen en bij te sturen als dat nodig is, moeten alle betrokken zorgverleners die gegevens kunnen raadplegen en 

aanvullen. Dit kan met het Vitalink-medicatieschema, dat in de eerste fase gedeeld wordt onderhuisartsen, apothe-

kers en thuisverpleegkundigen. Als apotheker zijn we ideaal geplaatst om medicatieschema’s via Vitalink aan te   

maken en te beheren. We hebben een totaalzicht op het medicatiegebruik van onze patiënten en we hebben de 

meeste expertise in huis om interacties en dergelijke op te sporen en om de patiënt te begeleiden bij een correct en 

veilig geneesmiddelengebruik. De overheid kan nagaan hoeveel medicatieschema’s - door welke beroepsgroep - 

worden aangemaakt of aangepast via Vitalink. We kunnen dus aantonen dat we hierin een belangrijke rol spelen. 

 

 Transmurale zorg (incidentmelding): De overdracht van medicatiegegevens tussen de eerste en de tweede lijn loopt 

vaak mank, zowel bij de opname als na het ontslag uit het ziekenhuis. Die gebrekkige medicatieoverdracht brengt de 

patiëntveiligheid in gevaar. Daarom willen we dit probleem in kaart te brengen – aan de hand van meldingen over 

incidenten – en de zorgverleners, zowel in het ziekenhuis als de eerste lijn, bewust maken van de problematiek. Het 

opzet van dit project is: werken aan vlottere medicatieoverdracht. We willen alvast de communicatie tussen huis-

apotheker en ziekenhuisapotheker op gang brengen. Beiden waren dus van harte welkom op deze Top. 

 

 Politiek luik: Aanwezigheid en toespraak door Ri De Ridder (RIZIV), minister Van Deurzen, Roel van Giel (Domus   

Medica) en Ilse Weeghmans (Vlaams Patiëntenplatform) die elk hun visie op de toekomst van de apotheker in de 

gezondheidszorg gaven. 
 

Vanuit de Westvlaamse waren we met 4 medewerkers aanwezig op de Top. Het spreekt voor zich dat we dit verder          

opvolgen en kijken hoe we de voorgestelde actieplannen op regionaal niveau kunnen uitwerken. 
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10. Samenwerking universiteiten en stagebegeleiding 

Ondanks het feit dat we geen universiteit hebben in West-Vlaanderen, werken we toch heel goed samen met alle Vlaamse 

universiteiten. Een overzicht van wat we in 2015 hebben gedaan: 

 

A. Samenwerking  

KULeuven 

Vanuit De Westvlaamse Apothekersvereniging hebben we reeds jarenlang een goede samenwerking met de KUL. Prof. 

Veerle Foulon staat, samen met haar team doctoraatstudenten van haar departement Farmaceutische zorg, steeds 

klaar om bij tal van onze lokale projecten ons de nodige ondersteuning en visie te geven. Ook als we een spreker nodig 

hebben op één of ander lokaal symposium is ze steeds bereid om dit te doen. 

 

Gedurende het academiejaar 2014-2015 hebben we het plezier gehad om vier studenten van de KUL te begeleiden in 

hun masterproef. Een masterproef is een verplicht opgelegd werk dat alle studenten farmacie, Master in de Farmaceu-

tische Zorg, moeten opmaken om te slagen in hun eindexamen. De masterproef bestaat uit 4 grote onderdelen, die 

aansluiten bij de inhoudelijke invulling van de opleiding Master in de Farmaceutische Zorg: literatuurstudie, project-

plan, onderzoeksproject en eindrapport. 

Onze vier toegewezen studenten werkten rond het volgende thema: Het beheer van het medicatieschema via multi-

disciplinaire samenwerking; Multidisciplinair medicatiemanagement bij ambulante ouderen. Van deze masterproef is 

er zelfs een abstract ingediend op het Prisma congres in Amersfoort. Hieronder vinden jullie het ingediende abstract 

terug wat meteen ook een goede samenvatting is van de masterproef. 

 

 

Multidisciplinaire optimalisatie van de farmacotherapie bij ouderen in assistentiewoningen 

 

Strauven G.1, Windels L.2, Kinnaer L.M.1, Lavens A.1, Lox T.1, Vandenberghe L.1, Huysentruyt I.2, Foulon V.1  

1 KU Leuven, Departement Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen, Leuven, België 

2 De Westvlaamse Apothekersvereniging, Roeselare, België 

 

Achtergrond 

De toenemende vergrijzing gaat gepaard met een toenemend gebruik van geneesmiddelen, met een risico op onoordeelkundig     

gebruik er van. Daarom is er meer nood aan multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende zorgverstrekkers. Samen kunnen zij 

een belangrijke rol spelen in de optimalisatie van de farmacotherapie. 

Doel 

Dit pilootproject heeft als doel de farmacotherapie van ouderen te optimaliseren via multidisciplinair overleg (MDO) tussen verpleeg-

kundige, huisarts en huisapotheker met een casemanager, die de faciliterende rol op zich neemt. 

Methode 

Het project werd uitgevoerd bij bewoners van een assistentiewoning in de regio Kortrijk, die minstens 65 jaar waren en minimum 5 

geneesmiddelen innamen. Per patiënt werden twee MDO’s georganiseerd. Aan de hand van de RASP-lijst, een expliciete screenings-

tool die recent in België werd ontwikkeld en gevalideerd, werd gescreend op “potentially inappropriate medication (PIM)” bij baseline 

en na ieder overleg. Daarnaast werden tijdens ieder overleg geneesmiddelen gebonden problemen opgelijst via een aangepaste versie 

van de registratietool van de APB. Statistische analyses werden uitgevoerd met Statistica® 8.Resultaten 

19 patiënten werden geïncludeerd. Deze waren gemiddeld 84.6 jaar oud en namen gemiddeld 8 verschillende geneesmiddelen. Per 

patiënt werden bij baseline gemiddeld 5.8 PIMs gedetecteerd. In totaal werden bij baseline 111 PIMs vastgesteld; en na de overleg-

momenten respectievelijk 86 en 68. Over de hele studie betekent dit dus een daling van 43 PIMs. 

Het aantal geneesmiddel gebonden problemen bedroeg tijdens het eerste MDO 64 en bij het tweede MDO nog 52. Na het eerste MDO 

werden 77 interventies uitgevoerd en na het tweede MDO nog 48. 

Conclusie 

Multidisciplinair overleg heeft geleid tot een significante daling in het aantal PIMs en in het aantal geneesmiddelgebonden problemen. 

Deze studie heeft daarenboven aangetoond dat de casemanager een duidelijke meerwaarde heeft bij een MDO, vnl. om de verschil-

lende partijen samen te brengen. 
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Ook voor het academiejaar 2015-2016 hebben we een aanvraag ingediend voor een project rond transmurale       

medicatiebegeleiding bij de psychiatrische patiënt.  

 

UGent, VUB en UA 

Wat de andere universiteiten betreft zijn we begonnen met ‘de ronde van de Vlaamse universiteiten’. Zo hebben we 

reeds de universiteit van Gent bezocht. Onderwerpen zoals stagewerking, begeleiding masterstudenten en onder-

steuning van onze projecten kwamen uitvoerig aan bod. In 2016 staan gesprekken met de twee andere universiteiten 

op de planning. 

 

 

B. Stagebegeleiding 

Studenten zijn gedurende hun laatste masterjaar gratis lid van De Westvlaamse Apothekersvereniging. Via onze 

‘Korte Berichten’ en de e-nieuwsbrief worden ze reeds op de hoogte gebracht van de actualiteit in de gezondheids-

zorg en leren ze onze beroepsvereniging beter kennen.  

 

Jaarlijks organiseren we een ‘Dag van de Stagiair’ in samenwerking met groothandel Febelco. De laatstejaars krijgen 

een exclusieve rondleiding op de tarificatiedienst van De Westvlaamse. We nemen ook al een duik in de toekomst en 

lichten de studenten in over de veranderingen van de laatste jaren, zoals het elektronisch voorschrift, MyCareNet, 

Vitalink en het eHealth-platform. Tijdens de workshops krijgen de stagiairs praktische informatie over topics waar ze 

in de apotheek regelmatig mee in contact komen en die aan de universiteit niet tot in detail werden uitgelegd. Hoe 

kan een diabetespatiënt zijn bloedglucosewaarde thuis meten? Wat is het verschil tussen een diskus inhaler en een 

puffer? Welke farmaceutische zorg geef je in deze situaties mee in de apotheek? Wat is BNM? Op deze en andere 

vragen krijgen de laatstejaars een klaar en duidelijk antwoord. We nemen ook een kijkje in het interne gedeelte van 

de groothandel Febelco. 

In juni sturen we de studenten een to-do-lijst door die ze in orde dienen te brengen bij hun afstuderen, vb. inschrij-

ven bij de Orde, beroepsaansprakelijkheid verzekering afsluiten, … Ze kunnen steeds met hun vragen bij ons terecht. 

 

We peilen jaarlijks bij de apothekers-titularissen of er interesse is om een stagiair te begeleiden. Deze lijst bezorgen 

we vervolgens aan de verschillende universiteiten zodat deze apothekers opgenomen worden in de lijst van stage-

meester-kandidaten. 

 

In KULeuven is apr. Frank Vander Stichele aangesteld voor het begeleiden en ondersteunen van de West-Vlaamse 

stagiairs op hun stageplaats, via deze weg zijn we dus ook nauw betrokken bij de stagewerking. 
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11. Farmaceutisch-technisch assistenten 

De Grapas, GRoep APotheekASsistenten, worden ondersteund door het organiserend team aprs. Brecht Hoste en Annemie 

Zwaenepoel. Elke maand worden de voornaamste punten van de tarificatieberichten gecomprimeerd en verstuurd naar de 

persoonlijke adressen van de assistenten. Ook worden alle mogelijke wijzigingen op federaal vlak en op vlak van er-

kenningen zeer scrupuleus opgevolgd. 

 

Als activiteit voor de assistenten organiseren we telkens workshops die zeer nauw aansluiten bij de IPSA-bijscholingen voor 

FTA. In 2015 was er in het voorjaar een avond met La Roche Posay over de behandeling van acné en in het najaar was er een 

avond met Avène of een voortzetting op de IPSA-les van dermopediatrie. Telkens mochten we van een succesvolle activiteit 

spreken met zeer enthousiaste assistenten. 

 

Ook in de stuurgroepen voor de opleiding van de FTA's zijn we vertegenwoordigd, zowel in de avondopleiding van Syntra als 

in de dagopleiding van Howest. 

 

 

 

12. Sociale activiteiten 

Onder het motto ‘de boog hoeft niet altijd gespannen te staan’ organiseert De Westvlaamse geregeld activiteiten waarbij 

apothekers elkaar nog eens kunnen ontmoeten buiten het werkleven. Denk maar aan onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, 

een familie uitstap naar een pretpark in het voorjaar en een sportieve activiteit na de zomervakantie.  
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Daarnaast worden vanuit het team van de jonge apothekers, de ‘Young Pharmacists’ en de senioren van Brugge ‘Seniores 

Pharmaceutici’ en deze van Kortrijk ‘Senioren AVK’ evenementen georganiseerd voor hun leeftijdsgenoten. 

 

Young Pharmacists 

Young Pharmacists is - de naam spreekt voor zich - een platform dat zich richt naar alle jonge apothekers. Op regelmatige 

basis zullen evenementen georganiseerd worden zoals infoavonden over overname, eHealth, … debatten en brain-

stormsessies, telkens met een blik vooruit op de toekomst. Oprichting gebeurde door aprs. Brecht Hoste en Laurence  

Windels, maar al snel sloot ook apr. Tamara Polet zich aan bij het organiserend team.  

Als lid van De Westvlaamse kan je deelnemen aan alle activiteiten van de Young Pharmacists. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: yp@dewestvlaamse.be 

www.facebook.com/ypharmacists 

 

Senioren: 

Na de oprichting van De Westvlaamse Apothekersvereniging, zijn de seniorenafdelingen van BOA en AVK opgenomen in 

het geheel. Omwille van organisatorische redenen blijven beide groepen bestaan en werken zij verder in alle vriendschap 

naast elkaar. Beide sub-verenigingen organiseren boeiende uitstappen zoals daar waren in 2015: een bezoek aan de firma 

Milcobel, het Red Star Line museum in Antwerpen, Musée de Flandres in Cassel, ’t Hoppecruyt’, een culturele uitstap naar 

Mons, een fietstocht en een kaas- en wijnavond. 

 

Seniores Pharmaceutici 

Organiserend team: aprs. Jacques Couwenberg, Marc Decuypere, Alfred Lefever en Bernice Taveirne. 

 

Senioren AVK 

Organiserend team: aprs. Luc Foulon, Ludwig Verbeke en Rik Verlinde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apothekers die niet meer in het actieve leven staan, worden door de senioren uitgenodigd om lid te worden van hun     

vereniging. Contacteer gerust het secretariaat van De Westvlaamse indien je wenst toe te treden.  
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Quantum Satis 
 

Zoals de bijsluiter van het nieuwjaarsgeschenk vermeldt, werd deze gin ontwikkeld door twee leden van De Westvlaamse 

Apothekersvereniging. Collega Marc Degroote, die velen nog kennen als onze eerste voorzitter van De Westvlaamse, liet in 

2008 zijn apotheek in handen van zijn dochter Rebecca. Hij nam zijn intrek in het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem en 

bouwde er verder aan zijn verzameling apotheekantiek. Hij werkte nog af en toe bij collega Bart Beckers uit Herdersem, die 

zich al snel aansloot bij onze beroepsvereniging. Bart, meer dan 20 jaar een fervente gin-drinker, zat al geruime tijd met het 

idee zelf eens een speciale gin te ontwikkelen. Na het lezen van het boek van apothekers Paul Larmuseau en Hugo Leupe 

over de apotheker-uitvinder was ook Marc voor het idee gewonnen om een apothekersgin te ontwikkelen (en nu door offici-

na-apothekers). 

 

Er werden een zestal Belgische stokerijen aangeschreven en er werd vooral zeer veel geproefd, gemengd, verdund, en alles 

secundum artem … Stokerij De Moor uit Aalst genoot hun voorkeur om samen te werken en meerdere gins te ontwikkelen op 

basis van verschillende kruidenmengsels. Waar Bart het departement smaak voor zich nam, ging Marc op zoek bij een tiental 

Europese flessenfabrikanten naar die bepaalde fles uit zijn apotheekmuseum. Hij zat urenlang te tekenen aan een passend 

etiket, zoals destijds veel apothekers hun eigen etiket ontwierpen. 

 

Ondertussen kwam Barts meewerkende collega, Celine Danaux, op de naam “Quantum Satis” en bracht collega Paul Windels 

uit Zwevegem het idee aan om ook het Damianakruid, waaraan potentie verhogende eigenschappen werden toegeschreven, 

te gebruiken. Dit alles resulteerde na verschillende maanden in deze “magistrale bereiding”: een heerlijke gin, gestookt in 

Aalst, in een Italiaanse fles met Duitse stop, en bedrukt bij Veys in het West-Vlaamse Pittem. 

 

Met de naam, de verpakking en de samenstelling verwijzen wij naar de apotheker bereider en raadgever, met een knipoog 

naar het verleden. De oorspronkelijke bedoeling was om een 250-tal flessen voor “eigen gebruik” te laten stoken, maar door 

het feit dat de directie van De Westvlaamse op zoek was naar een gepast nieuwjaarsgeschenk en de flessen alleen per pallet 

van 1400 konden worden aangekocht, waagden de bedenkers de gok. Een kleine plaatselijke persvoorstelling, gevolgd door 

enkele artikels waarin vooral gefocust werd op het “Damiana-effect” bezorgde onverhoopt gratis reclame in verschillende 

kranten, op de regionale TV en op VTM. “Iedereen beroemd” van één werd om deontologische redenen afgehouden. 

 

Gevolg: de Quantum Satis is ondertussen verkrijgbaar in verschillende drankenhandels en restaurants in West- en Oost-

Vlaanderen en in Antwerpen, maar nuchtere apothekers als ze zijn: zij blijven met beide voetjes op de grond, maar zolang de 

hype duurt ...  

 

Meer info op www.quantumsatis-gin.be 
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Multidisciplinaire 

samenwerking in 

eerste lijn 

1 

M 
 

 Lokaal GezondheidsOverleg (= LOGO) 

 Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg (= SEL) 

 Lokaal Multidisciplinair Netwerk (= LMN) 

 Huisartsenkringen 

 Palliatieve netwerken 

 Eénlijn.be 

 

 

1. Lokaal GezondheidsOverleg  

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg en werkt in opdracht van de Vlaamse overheid mee om op lokaal niveau       

verschillende gezondheidsdoelstellingen te verwezenlijken. 7 thema’s vormen de kern van de werking: 

 bevolkingsonderzoeken naar kanker 

 geestelijke gezondheid 

 gezondheid en milieu 

 tabak-, alcohol en drugspreventie 

 valpreventie bij senioren 

 verhogen van de vaccinatiegraad 

 voeding en beweging 

 

In West-Vlaanderen zijn er 3 LOGO’s: 

 LOGO Brugge-Oostende (BO): voorzitter is apr. Annemie Zwaenepoel 

 LOGO Midden West-Vlaanderen (MWV): apr. Filip Vermeulen zetelt in de RvB 

 LOGO Leieland (LL): apr. Laurence Windels zetelt in de RvB 

Overal proberen we onze voet tussen de deur te zetten om de farmaceutische zorg in de belangstelling te krijgen van de 

andere zorgverstrekkers en van de beleidsmakers. Een korte oplijsting van acties en campagnes waar we aan meewerkten 

en je over informeerden in 2015: 

 Week van de valpreventie 

 10.000 stappen 

 Werelddag zonder tabak 

 Bevolkingsonderzoek naar borstkanker 

 Griepvaccinatiecampagne 

 

 

Neem deel en ontvang om de 2 maanden een preventie-

pakket over één bepaald gezondheidsthema van het Logo 

uit je regio! Ben je nog niet ingeschreven? Stuur een mail 

naar secretariaat@dewestvlaamse.be. 
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2. Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidzorg  

Een Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) heeft als doel de kwaliteit van de zorg rond de individuele   

patiënt binnen zijn regio te optimaliseren. Het SEL doet dit door de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerstelijns-

gezondheidszorg (en met de andere lijnen) te stimuleren, coördineren en af te stemmen. 

 

 

In West-Vlaanderen zijn er 4 SEL’s: 

 SEL Oostende-Veurne: apr. Annemie Zwaenepoel zetelt in dagelijks bestuur en in 

de raad van bestuur. 

 SEL Noord-West-Vlaanderen: apr. Annemie Zwaenepoel zetelt in het dagelijks  

bestuur en in de raad van bestuur. 

 SEL Midden-West-Vlaanderen: apr. Jozef Gryspeerdt zetelt in het dagelijks bestuur 

en in de raad van bestuur. 

 SEL Zuid-West-Vlaanderen: apr. Inge Huysentruyt zetelt in de raad van bestuur. In 

het dagelijks bestuur worden er geen apothekers toegelaten. 

 

 

 

Door te zetelen in de raad van bestuur in de verschillende SEL’s hebben we een actieve inbreng en kunnen we de apotheker 

op de kaart zetten. Al te vaak stellen we vast dat wij nog niet worden aanzien als een volwaardige partner in die eerstelijns-

gezondheidszorg.  

 

Een korte opsomming van enkele belangrijke feiten in 2015: 

 Deelname symposium ‘Toekomst van het zorglandschap’ (Kortrijk 18/5/2015) 

 Netwerkdag ‘Chronische zorg’ (Hasselt 21/3/2015) 

 Stimuleren om de apotheker mee uit te nodigen bij een multidisciplinair overleg (MDO) 

 Deelname aan de transmurale werkgroepen (taakafspraken bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis) 

 Project ‘Online buurten’ van Oostende en Brugge. Dit is een project om de zelfredzaamheid van senioren te be-

vorderen. De senioren wonen in de nabijheid van een WZC en krijgen georganiseerde hulp van buren en het WZC. In 

Oostende wordt dit project ondersteund door ICT of Ipads. Door deze projecten kunnen senioren langer thuis wonen. 

 ‘Vroegtijdige zorgplanning’ (VZP) is het proces waarbij een persoon in dialoog gaat met een hulpverlener om op een 

geïnformeerde manier al dan niet te beslissen over het plannen van zijn zorg, in geval hijzelf niet meer in staat is om 

deze beslissing te nemen, maar ook eerder (= vroegtijdig). De bedoeling is vooral om zowel de burger maar ook de 

professional te sensibiliseren. De Westvlaamse zit in de stuurgroep van dit project. 

 Uitwerken ‘Dementiewijzer’ 

 In 2015 hebben we de kans gehad om ons beroep in de kijker te plaatsen. Onder de titel ‘Apotheek meer dan een   

pillenwinkel’ werd er een boeiende voordracht gegeven in de verschillende thuiszorgplatforms. 

 

Om meer dynamiek te ontwikkelen en lokaal werkzaam te zijn, worden in de verschillende SEL regio’s ‘Lokale Steunpunten 

Thuiszorg’ (SEL Zuid-WVL), ‘Lokale Antennepunten’ (SEL Midden-WVL), ‘Thuiszorgplatforms’ (SEL Noord-WVL) of 

‘Gemeentelijke Overlegplatformen Thuiszorg’ (SEL Oostende-Veurne) uitgebouwd. 

 

Langs deze weg doen we een warme oproep om eens een kijkje te nemen op de website van het SEL www.SEL.be, daar te 

klikken op jouw regio en vervolgens door te klikken op de balk ‘lokale werking’. Zo kom je terecht op de pagina die de datum, 

de plaats en de agenda zal weergeven van zo’n lokale werking in jouw buurt. Een echte aanrader! 

 



FarmaFocus - Special - 2016  

 

/28 

3. Lokaal Multidisciplinair Netwerk 

In 2009 was er vanuit de federale regering een oproep aan de huisartsenkringen om een Lokaal Multidisciplinair Netwerk 

(LMN) op te starten. In West-Vlaanderen hebben de 10 huisartsenkringen beslist om 3 LMN’s op te richten, de hele provincie 

werd hierdoor gedekt. De LMN’s hebben als hoofdopdracht de professionalisering van de eerste lijn en het bevorderen van 

multidisciplinaire samenwerking. Door de toenemende vergrijzing moeten steeds meer mensen met chronische zorg in de 

eerste lijn opgevolgd worden. De evolutie van acute zorg naar zorg voor chronisch zieke patiënten vergt een specifieke    

aanpak. Om dit in het werkveld te implementeren heeft de overheid twee zorgtrajecten in het leven geroepen: het zorg-

traject diabetes mellitus type 2 en het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie. Zorgtrajecten moeten bijdragen tot een 

kwalitatieve opvolging van de patiënt door de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts,   

specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk te organiseren. 

 

Ondertussen is de doelstelling van het LMN wat uitgebreider en ondersteunen ze multidisciplinaire samenwerking rond   

verschillende chronische aandoeningen. Elk LMN heeft een stuurgroep waar alle disciplines in vertegenwoordigd zijn. Voor 

de apothekers zetelen aprs. Bram Verhaeghe (LMN ZWVL), Jozef Gryspeerdt (LMN CWVL), Inge Huysentruyt (LMN CWVL), 

Céderic Delaere (LMN BOH) en Annemie Zwaenepoel (LMN BOH). Een kleine opsomming per LMN waar we de apotheker 

mee op de kaart hebben gezet in 2015: 

 

LMN Brugge-Oostende-Houtland 

 Zorgpad ADHD 

 Voordrachten grote publiek: ‘Overgebruik medicatie bij chronische aandoeningen’ en ‘Polyfarmacie’ 

 Diabetesbeurs Oostende 
 

LMN Centraal-West-Vlaanderen 

 Zorgpad Obesitas 

 Zorgpad Depressie  

 Deelname ‘Wereldnierdag’ met infostand Roeselare 

 Navorming diabetes type 2 voor huisartsen en apothekers 

 Pilootproject zorgregio Diksmuide 
 

LMN Zuid-West-Vlaanderen 

 Pilootproject zorgregio Waregem 

 Navorming opstart insuline voor apothekers 

 Beurs ‘Food Steps’ voor het publiek met stand apothekers 

 

In samenwerking met de drie LMN’s hebben we over de hele provincie Eénlijn-sessies georganiseerd (zie verder onder ru-

briek Eénlijn). Ook 2016 belooft een heel druk jaar te worden: Foodsteps, Wereldnierdag, verschillende navormingen, ... 

staan alweer op het programma! 

 
 

 

4. Huisartsenkringen in West-Vlaanderen 

De doelstellingen van een huisartsenkring zijn: 

 Dienstverlening aan de bevolking door het verzekeren van een medische permanentie ‘s avonds en in het weekend.  

 Discussie en overleg met de partners van de eerste of de tweede lijn en de overheid.  

 Ondersteuning van de collegae huisartsen in de regio, dit door organiseren van navorming op maat van de huisarts, door 

opleiding in ICT en eHealth services, en vele andere projecten die de huisarts ondersteunen in hun dagelijks werk en hun 

multidisciplinaire communicatie. 
 

In West-Vlaanderen zijn de huisartsenkringen provinciaal overkoepeld door het West-Vlaamse huisartsenplatform. In het 

overkoepeld huisartsenplatform zetelen de voorzitter en de ondervoorzitter van de respectievelijke kringen. Vanuit De West-

vlaamse hebben we een goed contact met het West-Vlaams huisartsenplatform.  
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HAKring Brugge en omgeving (HABO) 

HA van 't Oosten van West Vlaanderen 

HAKring Izegem-Ingelmunster-Lendelede 

HAKring Zuid-West-Vlaanderen 

Huisartsen Midden-West-Vlaanderen 

HA van Ijzerstreek en Westkust 

Huisartsen Westhoek 

HAKring Middenkust 

Artsenkring Houtland vzw 

HAKring West-Meetjesland (WEMEHAK - zie ook Oost-Vlaanderen) 

Huisartsenvereniging Wervik – Geluwe 

 

 

Zo zijn we al regelmatig uitgenodigd op hun bestuursvergaderingen. Volgende items zijn in 2015 naar voor gebracht: 

 Tarificatie per eenheid 

 Overeenkomst individuele medicatievoorbereiding tussen patiënt en apotheker 

 Zorgregio’s 

 Oprichting eerstelijnscentrum  

 Medisch-farmaceutisch overleg (MFO) 

Daarnaast organiseren verschillende regioverantwoordelijken jaarlijks en lokaal overleg met de huisartsen uit hun regio        

(= MFO). Dit in onder andere Lauwe, Oostkamp, Zwevegem, Moorsele, Kortrijk, Tielt-Pittem, Beernem, Blankenberge, Geluwe

-Wervik, Menen, … Af en toen worden we ook uitgenodigd om te spreken op een LOK-vergadering. Het meest gekozen     

onderwerp is daar ‘de magistrale bereiding’. 

 
 

 

5. Palliatieve netwerken 

In onze provincie zijn er 4 palliatieve netwerken waarin we vertegenwoordigd zijn: 

 Westhoek-Oostende (1): apr. Annemie Zwaenepoel 

 Noord-West-Vlaanderen (2): apr. Dirk De Pauw 

 De Mantel (3): apr. Annemie Zwaenepoel 

 Zuid-West-Vlaanderen (4): apr. Annemie Zwaenepoel 

Een netwerk palliatieve zorg is een pluralistische organisatie en heeft als doel de uitbouw van de palliatieve zorg in een regio 

te ondersteunen.  
 

Een netwerk heeft de volgende wettelijke opdrachten:  

 Informeren van het brede publiek over de mogelijkheden en het aanbod van palliatieve zorg in de regio.  

 Samenwerken met verschillende partners in de regio en de samenwerking tussen deze partners bevorderen. Het gaat 

om organisaties van eerstelijnszorgverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, maatschappelijk werker, verzorgende, 

kinesitherapeut, apothekers, …), woonzorgcentra, ziekenhuizen, palliatieve zorgeenheden, voorzieningen voor perso-

nen met een beperking, specifieke zorgorganisaties voor vrijwilligers, families en mantelzorgers. 

 Vormen, trainen en opleiden van de zorgverleners. 

 Helpen organiseren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in palliatieve zorg.  

 Verzamelen van cijfergegevens over de geboden palliatieve zorgverlening in de regio. 
 

Op West-Vlaams niveau hebben we ervoor gezorgd dat de vier palliatieve netwerken op één lijn zitten voor wat de technische 

aktes betreft. Op Vlaams niveau zijn we samen met VAN het voortouw aan het trekken om erkenning en opleiding te krijgen 

voor de equipe apothekers, opgenomen in thuiszorg van de palliatieve netwerken. Ondertussen zijn we ook aan het ijveren om 

de medicatie van de equipes wettelijk in orde te krijgen én werkbaar te maken voor zowel de equipes (artsen en verpleegkun-

dige) als voor de huisapotheker en/of huisarts. Richtlijnen voor euthanasie werden ook opgesteld en worden slechts op vraag 

doorgegeven. 
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Regionaal project thuismedicatie in de West-Vlaamse   

Ziekenhuizen 

 

Een correct medicatieschema is van groot belang voor een goede   

behandeling van patiënten die worden opgenomen in een ziekenhuis. 

Toch blijkt dat zeer veel patiënten niet over een correct, volledig en 

actueel medicatieschema beschikken. Ook de hulpverleners beschikken 

vaak niet over een duidelijk en correct therapieschema. Hierdoor    

ontstaan er heel wat vermijdbare medicatiefouten. 

 

 

Het optimaliseren van de informatieoverdracht tussen patiënt/mantelzorger – huisarts – huisapotheker en ziekenhuis is dan 

ook een belangrijke prioriteit om een kwalitatieve en veilige farmaceutische zorg voor de ziekenhuispatiënt te kunnen       

garanderen. Om dit te kunnen realiseren, zetten de huisartsenkringen, De Westvlaamse en de verschillende West-Vlaamse 

ziekenhuizen een sensibiliseringscampagne op. Hiermee willen wij de patiënt/mantelzorger stimuleren om steeds een     

actueel medicatieschema bij zich te houden en dit bij elk bezoek aan zijn huisarts, huisapotheker, of bij consultatie of      

opname in het ziekenhuis voor te leggen. 

 

Het idee is simpel maar niet zo gemakkelijk in de uitvoering. Het opstellen van een correct en up-to-date medicatieschema is 

meer dan het vergelijken van lijstjes en zonder samenwerking van alle partijen is er zeker geen continuïteit! 

Vooraleer de patiënt behandeld wordt, brengt hij/zij een bezoekje aan de huisarts. Idealiter gaat de patiënt hiervoor langs bij 

de huisapotheker, opdat die een uitprint kan meegeven van de afgeleverde medicatie van de laatste drie maanden. Ook al is 

er bij bepaalde patiënten sprake van ‘shop-gedrag’, toch blijkt uit cijfers van De Westvlaamse dat ca. 80% van de patiënten 

een vaste huisapotheker heeft. De huisapotheker heeft als enige zicht op automedicatie, aangekochte niet-voorschrift    

plichtige (OTC) producten en voedingssupplementen die mogelijks kunnen interageren met de in het ziekenhuis opgestarte 

medicatie (bv. ginkgo biloba, glucosamine/chondroïtine preparaten,…). 

 

Een korte opsomming wat er wordt verwacht van de verschillende zorgverstrekkers: 

 

Als huisarts, om tijdens een consultatie het door de huisapotheker meegegeven medicatieschema te      

valideren (goed te keuren). Deze uitprint van de voorbije drie maanden geeft u enig inzicht in de therapie-

trouw van uw patiënt (wordt voorgeschreven medicatie werkelijk aangekocht?). 

 

Als specialist, om tijdens een preoperatief consult te benadrukken dat de patiënt dient langs te gaan bij 

zijn/haar huisapotheker om een medicatieschema, alvorens naar de huisarts te stappen.  

 

Als huisapotheker, om een uitprint mee te geven van de aangekochte producten van de laatste drie    

maanden. 

 

 

Als verzorgende of regioverantwoordelijke van een dienst gezinszorg of thuisverpleegkundige om de   

patiënt te begeleiden in dit stappenplan. 

 

 

De affiche, patiëntenfolder en medicatiezakken die werden ontworpen voor het project, zijn hulpmiddelen die het hele    

project ondersteunen. De affiche is via De Westvlaamse te verkrijgen. 

 

AZ Groeninge Waregem ▪ AZ Delta Ziekenhuis campus Roeselare en Menen ▪ Sint-Andriesziekenhuis Tielt ▪ Sint-Jozefziekenhuis Izegem ▪ Sint-

Rembertziekenhuis Torhout ▪ Jan Ypermanziekenhuis Ieper ▪ AZ Sint-Jan Brugge-Oostende av ▪ AZ Sint-Lucas Brugge▪ Psychiatrisch centrum Sint-Amandus 

Beernem ▪ PZ OLV Brugge ▪ AZ Damiaan Oostende ▪ AZ Zeno Knokke-Blankenberge ▪ AZ Alma Sijsele 
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Samenwerking revalidatiecentrum BZIO Oostende  

De revalidatiecentra hebben heel wat patiënten die na hun revalidatie terug naar de thuissituatie gaan en waar ze op    

vandaag door hun toestand problemen ervaren in het kader van een veilig medicatiebeleid. Samen met de zorgcoördinator 

transmurale zorg, hebben we de rol van de huisapotheker herbekeken. De rol van de huisapotheker stond wel vermeld bij 

opname maar niet bij ontslag! Ook waren ze niet op de hoogte van de veranderende rol van de apotheker en van het    

lopende project transmurale zorg van de West-Vlaamse ziekenhuizen. Tijd voor de dienst beroepsontwikkeling om in te 

grijpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat er in een revalidatiecentrum heel wat patiën-

ten na een valincident worden opgenomen, is de idee 

ontstaan om samen met De Westvlaamse in de week 

van de valpreventie (april 2015) samen te werken.  

 

Er zijn 2 presentaties opgemaakt: één voor de        

verpleegkundigen en één voor de patiënten en hun 

familie. Voor beide voordrachten konden we rekenen 

op een grote opkomst! 
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Psychiatrische ziekenhuizen en samenwerking diensten Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Gedurende 2015 hebben we het accent gelegd op de psychiatrische patiënt. Vanuit het werkveld vernemen we dat er vaak 

problemen zijn bij de transmurale medicatieoverdracht bij deze patiënten. Via het SEL zijn we in contact gekomen met de 

coördinatoren van de diensten van de GGZ. 

 

Er zijn 4 GGZ-netwerken in West-Vlaanderen: 

 Zuid-West-Vlaanderen: Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Zuid-West-Vlaanderen 

 Midden-West-Vlaanderen: PRIT 

 Noord-West-Vlaanderen: Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen 

 Ieper-Diksmuide: ACCOLATE 

Via hen hebben we op een LOK-groep van psychiaters de rol van de huisapotheker verder kunnen toelichten. En op deze  

manier zijn er ook transmurale projecten ontstaan met de psychiatrische ziekenhuizen. 

 

Een mooi voorbeeld van een project binnen de psychiatrie is het project o.l.v. apr. Marlies Hemeryck in het psychiatrisch 

centrum Sint-Amandus met als belangrijkste doelstelling een goed beeld te hebben van de medicatie bij opname en ontslag 

van de patiënt en om bijkomende ondersteuning te geven. Marlies was daar ziekenhuisapotheker tot eind september 2015, 

nu is ze titularis in apotheek Hemeryck in Koekelare. 

 

Project transmurale zorg: opnamebevraging thuismedicatie - ontslagmedicatie 

Opzet: 

Vrije opname patiënten 

 Psycholoog geeft tijdens de intake een folder mee met blanco Medicatieschema. Met de vraag om bij opname het 

medicatieschema ingevuld mee te brengen. 

 Er werd een tekst voorzien in de vernieuwde infobrochure (deel 1) voor de patiënten, bewoners en familie.  

 Op de website van PC St-Amandus kan men de folder met blanco medicatieschema downloaden. 

 

Bevraging op de afdeling bij opname: 

 Medicatie bevraging op de afdeling door de verpleegkundige aan de hand van een gestandaardiseerd medicatie-

schema. 

 Thuismedicatie die meegebracht is overlopen en het schema invullen. (Aandacht voor ev. AB en andere niet    

chronische medicatie voor behandelingsduur). 

 Extra bevraging van andere medicatie… OTC, voedingssupplementen a.d.h.v. het opgemaakte schema. 

 Toestemming vragen aan de patiënt voor contact met huisarts/huisapotheker indien nodig blijkt (i.v.m. vb. attest-

medicatie, medicatiegebruik/misbruik). 

 Thuismedicatie/huisarts/huisapotheker opnemen in elektronisch patiëntendossier door verpleegkundige die het 

gesprek heeft gedaan. 

 

Begeleiding tijdens opname en bij ontslag  

De betrokken afdeling had reeds al heel wat aandacht voor de medicatie: 

 psycho-educatie in groep: een sessie rond medicatie: werking / BW / termijn / eigen vragen van de patiënt / thera-

pietrouw / bespreekbaarheid rond .a. ontrouw 

 Individuele verpleegkundige  

 Medicatie groep: uitleg specifiek rond het individueel medicatieplan, patiënt begeleiden in zelfstandig klaarzetten 

van medicatie (vb. weekdoos) 

Extra aandacht: 

 Patiënt motiveren om voor een vaste ‘huisapotheker’ te kiezen → controle therapietrouw 

 Bij ontslag medicatieschema meegeven in drievoud: patiënt/familie, huisapotheker, huisarts 

 

In 2016 zullen we gelijkaardige projecten opzetten met de andere psychiatrische ziekenhuizen. 
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C Communicatie 

 Website 

 Online nieuwsbrief 

 Korte berichten 

 FarmaFocus 

 Collegazetje 

 Baliekrant 

 Facebook 

 

 

De dag van vandaag is communicatie hét sleutelwoord van een moderne 

organisatie. Vandaar dat er vanuit de directie heel wat aandacht wordt aan 

besteed. Zo hebben we begin vorig jaar een nieuwe functie ontwikkeld m.n. 

communicatieverantwoordelijke. Deze belangrijke functie wordt toever-

trouwd aan apr. Laurence Windels. 

Het is dankzij haar talent dat jullie op een aangename manier de laatste 

nieuwe zaken kunnen lezen in onze wekelijkse nieuwsbrief, ons 2-

maandelijks tijdschrift FarmaFocus en op onze website. Daarnaast maakt ze 

ook alle uitnodigingen op, verzorgt ze de lay-out van de Baliekrant en de 

affiches/folders van de projecten. Ook de huisartsen genieten mee! Het  

Collegazetje wordt ook door haar in elkaar gestoken. Twitter, Facebook niets 

is haar vreemd…. 

Zo’n creatieve duizendpoot in ons team hebben is zeker een meerwaarde! 

 

 

 

1. Website  

Op de website www.dewestvlaamse.be vind je een schat aan informatie terug. Bepaalde gegevens houden wij strikt voor-

behouden voor onze leden, waarbij we een onderscheid maken tussen tariferende leden, adjuncten, farmaceutisch-

technisch assistenten (FTA) en artsen. Het is dus van groot belang dat je ingelogd bent op de site, zodat je toegang hebt tot 

de inhoud van de site.  
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Home: Centraal op de homepagina vind je de laatst verschenen artikels terug. Klik op ‘Lees meer’ om het volledige artikel na 

te lezen. Via de zoekfunctie links op de pagina kan je eenvoudig en snel een kernwoord ingeven en automatisch verschijnen 

alle artikels en documenten die jouw opgegeven zoekwoord bevatten. Een handig hulpmiddel voor als je in de apotheek staat 

en weinig tijd hebt om de volledige site te doorzoeken. 

In de komende agenda (onder de ‘zoekfunctie’ op de homepagina) verschijnen de eerstvolgende evenementen. Klik op een 

evenement om meer details te zien of om in te schrijven. De uitgebreide kalender staat onder de rubriek ‘agenda’. 

 

Organisatie: Hier kom je meer te weten over jouw beroepsvereniging: wie zijn wij? Waar is de beroepsvereniging gelegen? 

Wie zetelt in de Raad van Bestuur? Hoe kan je lid worden? etc. 

 

Tarifering: Deze categorie is voorbehouden aan de leden van de tariferingsdienst. Hieronder zijn documenten geklasseerd 

die belangrijk zijn m.b.t. de tarificatie van de voorschriften. Ook de lijsten van de prijswijzigingen kan je hier terugvinden.  

Indien adjuncten of assistenten deze documenten en lijsten wensen te bekijken, dan vragen zij de toestemming aan hun    

titularis om ze in de apotheek te bekijken onder de account van de titularis of kunnen deze afgeprint worden om zo geraad-

pleegd te kunnen worden in de apotheek. 

 

Onder Informatie zie je als eerste ‘Actualiteit’, waar alle artikelen die ooit op 

de website geplaatst werden chronologisch geordend staan. Ben je eerder op 

zoek naar informatie over een bepaald onderwerp, dan kan je beter terecht 

onder ‘Documentatie’, daar zijn allerhande bestanden en info terug te vin-

den, geklasseerd per categorie: vb. BNM, IMV, magistraal, medicatieschema, 

kwaliteitshandboek, bandagisterie, zorgtrajecten, vervallen medicatie, … Bij 

‘Informatie’ kan je tevens nieuwsbrieven, Baliekranten, FarmaFocussen en 

Collegazetjes nalezen. Kortom, een rubriek waar elke apotheker en FTA baat 

bij heeft in de apotheek. 

 

Zo komen we terecht op de pagina van de Agenda, waar een onderscheid 

gemaakt wordt tussen de ‘Kalender’, waar een overzicht gegeven wordt van 

de volledige activiteitenkalender en een pagina waar de ‘Foto’s’ van de    

afgelopen activiteiten verschijnen. Vergeet niet de agenda regelmatig in het 

oog te houden, aangezien deze wekelijks geüpdatet wordt met nieuwe     

bijscholingen en andere sociale en leuke activiteiten. 

 

Vervolgens zien we een rubriek speciaal gewijd aan de Grapas (GRoep APo-

theek-Assistenten). Daarin zijn onder andere de laatste berichten en de  

agenda met bijscholingen voor farmaceutisch-technisch assistenten terug te 

vinden.  

 

Artsen: De apotheker komt meer en meer in contact met de artsen om de 

zorg op mekaar af te stemmen naar de noden en verwachtingen van de    

patiënt via multidisciplinair overleg. Dokters hebben via De Westvlaamse de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de       

tariferingsdienst LTD3. Uitgebreide informatie en hoe zij zich kunnen lid maken staat onder deze rubriek beschreven. 

 

Als laatste categorie zien we de pagina van de boekhoudingsdienst. Wie ze zijn en wat ze doen vind je hier terug. Contact 

opnemen of klant worden bij De Westvlaamse Accountancy kan eenvoudig via de gegevens op de contactpagina. 

 

Door de digitalisering in de gezondheidszorg en de verandering in het zorglandschap, zien we ons genoodzaakt de structuur 

van de site aan te passen. Een belangrijk actiepunt voor 2016 is de ontwikkeling van een nieuwe website voor De West-

vlaamse. 
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2. Online nieuwsbrief (wekelijks)  

Tijdens het registreren op onze website www.dewestvlaamse.be wordt tijdens de registratieprocedure gevraagd of je je wil 

abonneren voor onze e-mailings. Indien je dit aanvinkt, ontvang je wekelijks onze elektronische nieuwsbrief in jouw inbox. 

Hierin delen we actualiteit uit de apotheeksector, dringende mededelingen en uitnodigingen voor evenementen of bij-

scholingen die op het programma staan.  

 

We versturen nieuwsbrieven op maat naar: 

 Apothekers 

 Young Pharmacists 

 Farmaceutisch-technisch assistenten 

 Dokters 

 Klanten van de accountancy 

 

Registreren op onze website is dus de boodschap! Raad ook huisartsen uit jouw regio aan zich te registreren, zodanig dat 

we ze op de hoogte kunnen brengen van belangrijke wijzigingen. 

 

 

3. Korte Berichten (maandelijks)  

Vanuit de tarificatiedienst versturen wij je aan het begin van de maand via de post een goed gevulde enveloppe met de 

‘Korte Berichten’. Deze enveloppe bevat de tariferingsberichten met de prijswijzigingen, veranderingen in terugbetaling en 

belangrijke meldingen vanuit de tarificatie, zoals bijvoorbeeld de beschrijving van de regeling van de griepvaccins, etc. 

In deze omslag bevinden zich ook de uitnodigingen voor de komende bijscholingen en evenementen. 

 

 

4. FarmaFocus (5 x per jaar)  

Om de andere maand, met uitzondering van de zomermaanden, publiceert De West-

vlaamse het magazine ‘FarmaFocus’. Dit magazine komt tot stand door de intensieve 

samenwerking van onze teamleden. Wij versturen de FarmaFocus (oplage 1000 ex.) 

aan alle titularissen, adjunct-apothekers en laatstejaarsstudenten farmacie, die lid zijn 

van onze beroepsvereniging. Wanneer mag je in 2016 een exemplaar verwachten in 

jouw brievenbus? 

 April 

 Juni 

 September 

 November 

 

Het tijdschrift bevat enkele vaste rubrieken, zoals:  

 Een introducerend woordje van onze voorzitter of een ander lid van het bestuur. 

 In de rubriek ‘Magistraal’ wordt een magistrale bereiding in de spotlight gezet. Vaak is dit een formule waar we regel-

matig vragen over krijgen op onze helpdesk, of een seizoensgebonden item. 

 Het luik ‘Farmaceutische Zorg’ omvat veel voorkomende (nieuwe) situaties in de apotheek, die aan de hand van een  

casus uit de praktijk besproken worden vb. medicatieschema in de praktijk, Vitalink, individuele medicatievoorbereiding, 

nieuws vanuit het Logo i.v.m. preventie, … 

 Onder ‘Beheer en Economie in de apotheek’ publiceren we artikels die te maken hebben met de administratieve en   

economische kant van de apotheek. Vanuit de tarificatiedienst worden rapporten en statistieken opgemaakt aangaande 

vb. het aantal uitgevoerde BNM’s in West-Vlaanderen, het aantal verkochte griepvaccins, … We laten in deze rubriek ook 

onze partner ADMB aan het woord, die tips geeft i.v.m. sociale wetgeving, specifiek toegespitst op apotheken. 
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 ‘OrdeContact’: een artikel dat telkens een bepaald topic rond de deontologie van de apotheker heropfrist. 

 In de rubriek ‘Accountancy De Westvlaamse’ geeft onze boekhoudingsdienst tips en tricks op vlak van boekhouding in de 

apotheek. 

 We blikken in elke uitgave ook terug op de afgelopen activiteiten, met bijhorende foto’s en melden je tevens nieuwe  

titularissen en overnames. 

 

 

5. Collegazetje (4 x per jaar)  

Het Collegazetje is een tijdschrift dat wij 3 à 4 maal per jaar uitbrengen, specifiek gericht naar 

dokters (+/- 1000 ex.). Het magazine wordt eveneens opgestuurd per post naar de apothekers

-titularissen (+/- 550 ex.).  

In dit magazine informeren we dokters over vaak voorkomende magistrale bereidingen,    

belangrijke prijswijzigingen, specialiteiten die uit de handel genomen worden en nemen we 

belangrijke knelpunten onder de loep, zoals de zorgtrajecten, bestelling griepvaccins, Vitalink, 

etc. In 2016 ontvang je een Collegazetje in: 

 Maart 

 Mei 

 Oktober 

 

 

 

6. Baliekrant (maandelijks)  

Ten slotte verschijnt bijna maandelijks een Baliekrant. Dit is een kort, schematisch overzicht van een onderwerp dat dicht bij 

de apothekers staat. Meestal worden deze A4-tjes dan ook aan de balie bewaart en zijn ze gemakkelijk in gebruik. We krijgen 

hier vaak positieve reacties over! De onderwerpen die in 2015 aan bod kwamen, zijn: 

 Thuisbloeddrukmeting 

 Voedingsadviezen bij nierlijden 

 Anticonceptiepil vergeten? 

 Valpreventie en benzodiazepines 

 Valpreventie en psychofarmaca 

 Desinfectie van voorwerpen en oppervlakten 

 Antiseptica van de intacte huid 

 Antiseptica van de niet-intacte huid 

 Euthanasie 

 Xarelto® 

 

Indien je graag een onderwerp zou zien verschijnen in een Collegazetje, Farmafocus of Baliekrant horen we dit graag! 

 

 

7. Sociale media 

Volg ons op sociale media, zo ben je nog sneller op de hoogte van het laatste nieuws uit de    

gezondheidssector. We delen er politieke highlights, actualiteit, berichten van het Vlaams      

ApothekersNetwerk en anders partners in de gezondheidszorg. Je krijgt de foto’s te zien van de 

Nieuwjaarsreceptie, onze sportieve uitstappen, acties en de stagedag! 

 http://www.facebook.com/dewestvlaamse.apothekersvereniging 

 http://www.facebook.com/ypharmacists 

 http://www.facebook.com/dwvlassistenten 
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S Secretariaat 

Naast het onthaal van bezoekers, het opvolgen van telefonische oproepen en           

e-mails bestaat het takenpakket van het secretariaat uit heel uiteenlopende        

opdrachten. 

 

 

Hierbij een kort overzicht van de meeste activiteiten. 

Het opvolgen van de dagelijkse e-mails vormt het grootste deel van het takenpakket 

waarbij meteen heel wat verschillende onderwerpen aanbod komen: 

 Inschrijvingen opvolgen en de administratie hieromtrent voor De West-

vlaamse en externe firma’s. Om een idee te geven horen hierbij inschrij-

vingen voor opleidingen, sociale activiteiten, dag van de stagiair, ophalen 

van vervallen chemicaliën, ophalen van oud papier, deelname van           

apothekers aan specifieke projecten enz. 

 Bestellingen via e-mail, website of webshop opvolgen, zoals bestellingen 

van boeken, de Apotheekkrant, het Kwaliteitshandboek, BNM-mappen, 

temperatuurloggers, getrouwheidskaarten enz. 

 Opvolgen van mailings over multidisciplinaire communicatie en opleidingen 

van LMN, LOGO en SEL voor apothekers en eventueel opvolging van       

inschrijvingen en administratie hieromtrent. 

 Mailings naar specifieke groepen van apothekers, bijvoorbeeld naar regio-

verantwoordelijken of specifieke berichten voor bepaalde regio’s. 

 Helpdesk voor opvragen van bepaalde uitnodigingen en documenten in 

verband met opleidingen, lidgeld, barema’s, herijken balansen enz. 
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Voor de opleidingen van IPSA wordt de communicatie met de lesgever en sponsors 

voor de vastgelegde avonden opgevolgd en zorgt het secretariaat eveneens voor het 

onthaal en registratie van de aanwezigen, evenals voor het doorgeven van de registra-

tie naar IPSA en Pharfolio voor apothekers en apotheekassistenten. 

 

Voor Geowacht omvat het takenpakket van het secretariaat het opvolgen van wacht-

wissels, helpdesk en assistentie bij ingeven van wachtdiensten en de controle van de 

spreiding. 

 

De sociale activiteiten voorbereiden en organiseren behoort ook jaarlijks tot het    

takenpakket, zoals de organisatie van de jaarlijkse gezinsuitstap naar Plopsaland of 

Bellewaerde en de Nieuwjaarsreceptie in het Fabriekspand. Voor de gezinsuitstap 

hoort hierbij de contacten leggen met de pretparken, de afspraken en inschrijvingen 

opvolgen en de dag zelf het onthaal en de verdeling van de inkomtickets per gezin. 

Voor de nieuwjaarsreceptie houdt dit in: het opvolgen van de contacten, afspraken en 

inschrijvingen, de voorbereiding van de badges en het verdelen ervan ter plaatse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De senioren van Kortrijk en Brugge doen regelmatig beroep op het secretariaat voor 

het versturen van de uitnodigingen naar hun leden. 

 

Verder worden bepaalde zendingen via Post, via Febelco en via de chauffeur door het 

secretariaat klaargemaakt. 

 

Af en toe worden bepaalde taken vanuit de boekhouding of tarificatie opgevolgd 

door het secretariaat zoals bv. verdelen van de kaarten met de data voor het ophalen 

van de voorschriften bij de apothekers. 
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B Boekhouding 

Sigrid Faes en Bart Oosthuyse  

 
Op veel uitnodigingen voor inschrijvingen, acties, betalingen van de lidgelden of groepsaankopen kunnen jullie de optie terug vinden 

‘afhouding van de tariferingstegoeden’. 

We vonden met deze extra FarmaFocus dat het ideale moment was aangebroken om ook eens onze boekhoudingsdienst in de kijker 

te zetten! 

Het team bestaat uit Sigrid Faes en Bart Oosthuyse. 

Zij staan klaar om alles in goede banen te leiden, volgen alles tot in de puntjes op en maken ook dat alles financieel blijft kloppen. 

Ze staan ook in voor de aanmaak van de correcte lijsten naar andere organisaties toe: bv. APB, Ipsa, FAVV, enz. 
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/AFKORTINGEN : ABBREVIATIONS\ 

BNM Begeleidingsgesprek Nieuwe Medicatie 

CGG Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

CWOA Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling voor Apothekers 

EPD Elektronisch PatiëntenDossier 

FTA Farmaceutisch-Technisch Assistent 

FD Farmaceutisch Dossier 

FZ Farmaceutische Zorg 

GDT Geïntegreerde Diensten Thuiszorg 

GFD Gedeeld Farmaceutisch Dossier 

GGOFP Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

GMD Globaal Medisch Dossier 

HA Huisarts 

IMV Individuele Medicatievoorbereiding 

LMN Lokaal Multidisciplinair Netwerk 

LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg 

LST Lokale Steunpunten Thuiszorg 

MDO Multidisciplinair Overleg 

MFO Medisch-Farmaceutisch Overleg 

OPD Overlegplatform Dementie 

OPP Overleg Psychiatrische Patiënt 

PC Patient Consent / Paritair Comité 

ROB Rustoord voor Bejaarden 

RVT Rust– en Verzorgingstehuis 

SEL Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg 

TpE Tarifering per Eenheid 

VAN Vlaams ApothekersNetwerk 

VPK Verpleegkundige 

WZC Woonzorgcentra 

PST Palliatief Support Team 

PZE Palliatieve ZorgEenheid 
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N Nuttige adressen 

De Westvlaamse Apothekersvereniging 

Kwadestraat 153 - bus 1 

8800 Roeselare 

 

Algemeen nummer: 051/69 11 20 

Telefoonnummer tarificatie: 051/69 11 23 

Fax: 051/25 35 51 

Website: www.dewestvlaamse.be 

E-mail: info@dewestvlaamse.be 

De Westvlaamse Accountancy 

Gistelsesteenweg 300 

8200 Sint-Andries (Brugge) 

 

Tel: 050/ 40 61 65 

Fax: 050/ 70 79 29 

E-mail: info@accountancydwvl.be 

Geowacht  

Algemeen nummer: 0903/99 000 

Voor wijzigingen (enkel voor apothekers in West-Vlaanderen): 051/69 11 20 

Website: www.apotheek.be 

E-mail: dwvl@geowacht.be 

Farmatools 

Tel: 051/69.11.20 

E-mail: helpdesk@farmatools.be 
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A.P.B. - Algemene Farmaceutische Bond  

Archimedesstraat 11 - 1000 BRUSSEL  

Tel. 02/285.42.00  

Website: http://www.apb.be    

E-mail: info@mail.apb.be  

 

Documentatiedienst A.P.B.   

Tel. 02/285.42.42   

E-mail: docugroup@mail.apb.be  

 

Dienst geneesmiddelenonderzoek (DGO) 

Tel. 02/285 42 51  

E-mail: dgo_scm@apb.be  

 

Juridische en Economische dienst    

Tel. 02/285.42.45 

E-mail: allo.juridic@apb.be  

R.I.Z.I.V. - Afdeling Apotheken  

Tervurenlaan 211 - 1150 BRUSSEL    

Tel. 02/739.71.11 

Website: www.riziv.be 

E-mail: dossierpharma@riziv.fgov.be  

 

Dienst Bandagisterie 

Tel. 02/739.78.33 

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezond-

heidsproducten – FAGG 

Eurostation II - 8ste verdieping  

Victor Hortaplein 40 bus 40 - 1060 Brussel   

Tel. 02/528.40.00 

 

Dienst Verdovingsmiddelen en psychotropica  

Tel. 02/528.43.05 

 

Dienst Vestiging van officina's 

Tel. 02/528.42.89 

    

Dienst registratie apotheken  

Tel. 02/528.42.93 ( Patricia Vilters) 

F.A.G.G. – West Vlaanderen 

F.A.C. Kamgebouw  

Koning Albert I-laan 1/5 bus 1 - 8200 Brugge  

 

Inspecteur West-Vlaanderen - apr. M. Gabriels 

Tel. 02/528.43.73 GSM: 0497/24.55.64  

E-mail: margriet.gabriels@fagg-afmps.be 

   

Contract substitutietherapie overmaken aan de PGC via:  

E-mail: gi.brugge@health.fgov.be 

Orde der Apothekers - Nationale Raad 

H. Jasparlaan 94 - 1060 Brussel 

Tel. 02/537.42.67 

Website: www.ordederapothekers.be  

E-mail: info@ordederapothekers.be  

Orde der Apothekers West-Vlaanderen  

Baron Ruzettelaan 207 /GV - 8310 Assebroek (Brugge) 

Tel. 050/33.70.64   

E-mail: westvlaanderen@ordederapothekers.be 

of m.traen@ordederapothekers.be  

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselke-

ten (F.A.V.V.) 

Koning Albert I-laan 122 - 8200 Brugge 

Tel. 050/30.37.70 

E-mail: info.wvl@favv.be   

Provinciale Geneeskundige Commissie West-Vlaanderen 

(PGC) 

F.A.C. Kamgebouw  

Koning Albert I-laan 1/5 bus 1 - 8200 Brugge  

Tel. 02/524.79.31 

E-mail: christiane.bonny@gezondheid.belgie.be  

Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (IPSA) 

Antwerpselaan 34 - 1000 Brussel   

Tel. 02/219.00.39 

E-mail: secretariaat@ipsa.be     

Vlaams ApothekersNetwerk (VAN) 

Leopold-I-straat 24 - 3000 Leuven 

Website: www.vlaamsapothekersnetwerk.be 

E-mail: info@vlaamsapothekersnetwerk.be 



De volledige agenda vinden jullie terug op www.dewestvlaamse.be 

    Agenda     

     

Februari     

Dinsdag 2 IPSA: Drugs Kortrijk Vives 

Maandag 15 IPSA: Slaaphygiëne en -stoornissen Brugge Vives 

Dinsdag 25 IPSA: Multiple sclerosis Kortrijk Vives 

Maandag 29 IPSA: Multiple sclerosis Brugge Vives 

     

Maart     

Dinsdag 8 IPSA: Migraine Kortrijk Vives 

Woensdag 9 Jaarvergadering De Westvlaamse Roeselare De Westvlaamse 

Maandag 14 IPSA: Antipsychotica Brugge Vives 

Woensdag 16 Infoavond medicatie review Roeselare De Westvlaamse 

Donderdag 17 Young Pharmacists: workshop wondzorg Roeselare De Westvlaamse 

Dinsdag 22 IPSA: Magistrale bereiding Kortrijk Vives 

     

April     

Maandag 18 IPSA: Drugs Brugge Vives 

Dinsdag 26 IPSA: Slaaphygiëne en -stoornissen Kortrijk Vives 

     

Mei     

Maandag 2 IPSA: Epilepsie: farmacologie en -therapie Brugge Vives 

Partners van De Westvlaamse 

www.dewestvlaamse.be 

 

Kwadestraat 153 bus 1 

8800 Roeselare 

Tel.: 051 / 69 11 20 

Fax.: 051 / 25 35 51 

Email: info@dewestvlaamse.be 

 


