
 

 

                        met de steun van: 

Beste apotheker, 

 

Met dit schrijven willen we u informeren over een nieuw project dat zeer binnenkort in uw regio opstart: 

 

De Groene Enveloppe 

 

Wat is het? 

Op vandaag verloopt het transmuraal medicatiebeleid niet optimaal. Ondanks dat de apotheker een 

cruciale rol speelt in het ontslagbeleid in het ziekenhuis, wordt hij/zij te weinig op de hoogte gebracht van 

wijzigingen in het medicatieschema. Bovendien ontbreken er op vandaag doeltreffende digitale 

platformen om dergelijke informatie uit te wisselen.  

Er werd dus een tussenoplossing bedacht: De Groene Enveloppe. Een tool voor de informatieoverdracht 

vanuit het ziekenhuis naar de officina-apotheek.  

Dit project heeft meerdere doelen voor ogen: 

1. Meer medicatieschema’s bij de (huis)apotheker terecht laten komen. 

door mondelinge motivatie van de patiënt, alsook visuele stimulatie.  

Dit bevordert het transmuraal medicatiebeleid en zo ook de therapietrouw van de patiënt. 

 

2. Opvolgen hoeveel medicatieschema’s er bij de huisapotheker terecht komen. 

Hiervoor reken we op jullie hulp door het inscannen van de CNK-code op de enveloppe. 

 

3. Polsen naar de ervaring van de apotheker rond dit project 

In samenwerking met de KU Leuven werd er een digitaal formulier opgesteld dat polst naar uw 

ervaringen bij deze enveloppe. Deze vragenlijst zich onder andere op welke interventies u alsnog 

moest nemen (bv. onduidelijkheid rond schema, dubbelmedicatie, …) om een correct en duidelijk 

medicatieschema af te leveren aan de patiënt. 

Hoe?  

In samenwerking met het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt wordt er sinds 1 juli 2021 gewerkt met de ‘Groene 

Enveloppe’. Bij ontslag in het ziekenhuis krijgt de patiënt een ‘Groene Enveloppe’, met hierin het 

medicatieschema. Er is eveneens een begeleidende brief voor u en een folder van empact terug te vinden.  

Het verpleegkundig personeel neemt de tijd om de patiënt het belang van de enveloppe toe te lichten en 

dat deze naar de apotheker moet gebracht worden.  

Aangezien we de flow van deze enveloppes willen traceren, alsook de rol van de apotheker in het 

ontslagbeleid willen aantonen, rekenen we vanaf dit punt op uw medewerking. 

 



 

 

                        met de steun van: 

 

Ga hiervoor als volgt te werk: 

1. Scan de CNK-code op de enveloppe in uw apotheeksoftware op een terugbetaald voorschrift  

(of eventueel een voorschrift met dummy-arts (RIZIV-nr: 1.0000106.999)). 

 
2. Overloop samen met de patiënt het medicatieschema op onduidelijkheden, fouten en andere 

problemen. Op onze website (https://empactzorgt.be/acties/medicatiegebruik/) vind je een 

nuttig stappenplan ter ondersteuning.  

 

Kijk allerminst na: 

o Welke wijzigingen er gebeurd zijn (dosis, posologie, specialiteit, stop,  start) 

o Of het schema volledig is (vgl. met historiek, voorschriften, ontslagmedicatie, ...) 

o Of alles duidelijk is voor de patiënt 

o Of er eventuele geneesmiddelgebonden problemen zijn  

Denk hierbij aan interacties, dubbelmedicatie, contra-indicaties, … 

o Aarzel bij problemen niet om de huisarts of het ziekenhuis te contacteren. 

• Stel ev. een nieuw schema op. Geef het schema in in uw software en Vitalink. 
 
Medicatiereconciliatie/Inclusie 

In een volgende fase van dit project willen we het ‘medicatiereconciliatiegesprek’ – een 

ontslagbegeleidingsgesprek in de apotheek – in de kijker zetten én honoreren.  

 

Hiervoor is het eerst nodig aan te tonen dat er voldoende patiënten zich aanbieden in de apotheek met 

de vraag naar ondersteuning. Daarom is het belangrijk de patiënt in ons project te includeren, opdat wij 

correcte anonieme data kunnen bezorgen aan de bevoegde instanties om onze projecten te motiveren. 

 
 
Ga hiervoor als volgt te werk: 
 

1. Laat de patiënt het ‘ik wil informatie’-strookje invullen in de folder. 

2. Schrijf rechtsboven ‘GE’ of ‘Groene Enveloppe’ neer. 

3. Geef de patiënt een zorgteamkaartje mee en vul uw gegevens hierop in.  

Beklemtoon de meerwaarde van het ingevulde kaartje, dat hij/zij dit verder laat aanvullen door andere 

zorgverleners en dat dit het best in de portefeuille kan bewaard worden. Geef de empact-folder terug 

mee. 

4. Bezorg de strookjes aan empact via uw tarifiëringsdienst van De Westvlaamse Apothekersvereniging of 
via Multipharma Frunpark Izegem. 
Vermeld hierbij ‘t.a.v. empact - Hanne Vandenberghe’ 

 
 
  



 

 

                        met de steun van: 

 
Enquête KU Leuven 
 
In samenwerking met de KU Leuven polsen we naar uw ervaringen rond de Groene Enveloppe per patiënt. 

Via een digitale vragenlijst peilen we naar wanneer de patiënt naar de apotheek kwam, of er nog 

problemen waren met het medicatieschema, … 

 

Deze feedback is enerzijds interessant voor de ziekenhuizen om hun ontslagbeleid aan te passen waar 

nodig. Anderzijds kan de KU Leuven met deze data lobbyen voor de erkenning van de rol van de apotheker 

in het ontslagbeleid. Daarom een vriendelijk verzoek om het formulier, te vinden via deze QR-code, in te 

vullen. Dit duurt hoogstens 5 minuten.  

 

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9zt8O4S3xvPFvIq?Q_CHL=qr 

 

 

Heeft u vragen of problemen, heeft u nood aan nieuwe zorgteamkaartjes: aarzel niet om contact op te 
nemen met Apr. Hanne Vandenberghe. 
 
 

 
Alvast bedankt voor uw zeer gewaardeerde medewerking! 
 

 
Apr. Hanne Vandenberghe 

Actiecoördinator empact, domein huisapotheek 

hanne.empact@wvlzorgt.be 
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