
 
 

 

1 
 transmurale medicatiezorg – april 2018 

 

 

 

Transmurale medicatiezorg  

I. Situering, knelpunten en visie  

Situering  

Het ontslag na ziekenhuisopname vormt risico’s voor de medicatieveiligheid van de patiënt omdat er vaak 

een gebrekkige overdracht van gegevens gebeurt tussen ziekenhuis en eerstelijn. Het Federaal 

Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde in 2010 een lijvig rapport met een reeks 

aanbevelingen voor een betere ‘seamless care’ (1). Medicatieoverdracht bij ziekenhuisopname en bij ontslag 

vereist een globale aanpak over een brede regio. 

Knelpunten 

Verschillende knelpunten dragen bij tot de onvolledige medicatieoverdracht tussen eerstelijn en ziekenhuis 

en vice versa. 

Bij opname in het ziekenhuis:  

 Bij opname beschikt het ziekenhuis vaak over een onvolledig medicatieoverzicht. De patiënt is 

meestal niet in het bezit van een medicatieschema. Veel patiënten (bv. ouderen met polyfarmacie) 

zijn niet in staat om hun medicatiegebruik correct te melden. 

 Het gedeeld medicatieschema in Vitalink wordt weinig geconsulteerd in het ziekenhuis. Hiervoor zijn 

verschillende redenen: 

o de onbeschikbaarheid van Vitalink in sommige ziekenhuizen.  

o Vitalink is niet volledig geïntegreerd in het EPD. Consulteren van Vitalink is wel mogelijk, maar 

downloaden of wijzigen is niet mogelijk.  

o Vitalink is onvoldoende gekend en niet in de werkroutine vervat.  

o Er is niet altijd een schema beschikbaar op Vitalink. Het aantal schema’s stijgt maandelijks.   

 Bij ontslag wordt het medicatieschema in Vitalink niet (of zelden) aangepast. Dit heeft tot gevolg dat 

er na ontslag voor één patiënt 2 versies van een medicatieschema kunnen circuleren: een papieren 

versie van het ziekenhuis en een digitale versie op Vitalink.  

 In het patiëntendossier wordt de huisapotheker niet geregistreerd. Vanuit het ziekenhuis wordt zelden 

contact opgenomen met de huisapotheker voor een medicatie overzicht.  

Bij ontslag uit het ziekenhuis: 

 De huisapotheker ontvangt meestal enkel voorschriften, geen medicatieschema, noch ontslagbrief. 

Hierdoor ontbreekt belangrijke informatie over bv. posologie, therapieduur, stopgezette medicatie. 

 De patiënt zelf ontvangt soms wel een medicatieschema voor eigen gebruik, maar brengt dit meestal 

niet mee naar de apotheek. 
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 De patiënt gaat na ontslag meestal eerst naar zijn huisapotheker en consulteert de huisarts pas 

wanneer er nieuwe voorschriften nodig zijn. Gevolg is dat de patiënt het bezoek aan de huisarts vaak 

te lang uitstelt, waardoor de  medicatie niet tijdig wordt aangepast. Slechts 54.6% van de Belgische 

oudere patiënten (65+) hadden binnen de week na hun ziekenhuisontslag contact met hun huisarts 

(2).  

 De ontslagmedicatie is niet altijd aangepast aan de thuismedicatie voor opname, bv. 

formulariumswitch met risico op dubbelmedicatie. 

 Extra geneesmiddel gebonden informatie wordt niet meegedeeld aan de huisapotheker. Nochtans is 

dit essentiële informatie om het Vitalink schema te actualiseren. Idealiter worden er drie vormen van 

informatie gedeeld (Wuyts et al. 2018 Submitted):  

o Medicamenteus: qua medicatie zowel een overzicht van de medicatie geregistreerd bij 

opname als ontslag. Voor elk geneesmiddel de indicatie, reden voor start, wijziging of stop 

van elk geneesmiddel en start/stop data.  

o Medisch: de reden voor hospitalisatie, belangrijkste comorbiditeiten van de patiënt (vb. 

nierinsufficiëntie, maagulcus in het verleden) en allergieën en intoleranties. 

o Administratieve gegevens: de contactgegevens van de behandelende artsen in het 

ziekenhuis. Er is vaak geen afdelingsnaam en telefoonnummer op het voorschrift, noch op het 

medicatieschema  

Visie 

Bij opname in het ziekenhuis 

Er is nood aan…. 

 inspanningen van huisapothekers en huisartsen om zoveel mogelijk patiënten met complexe 

medicatie te voorzien van een gevalideerd medicatieschema, zodat dit bij (ongeplande of geplande) 

opname in het ziekenhuis voorhanden is. 

 registratie van de contactgegevens van de huisapotheker in het ziekenhuispatiëntendossier, zodat 

ziekenhuismedewerkers contact kunnen opnemen over het medicatieschema en informatie uit het 

gedeeld farmaceutisch dossier. 

 een algemene publiekscampagne over het belang van een medicatieschema bij opname. Mogelijke 

kanalen zijn vb. de audiovisuele media, wachtzalen (ziekenhuizen, huisartsen) en apotheken. 

Bij ontslag uit het ziekenhuis 

Er is nood aan…. 

 een medicatieschema dat rechtstreeks (liefst via Vitalink) wordt overgemaakt vanuit het ziekenhuis 

naar de huisapotheker, huisarts en thuisverpleegkundige. 

 een betere bereikbaarheid van de ontslaggevende verpleegkundige of behandelende arts voor de 

eerstelijn. 
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 meer samenwerking en overleg tussen de eerstelijn en het ziekenhuispersoneel dat instaat voor het 

opname- en ontslaggesprek. 

Engagement 

Huisapothekers, huisartsen en thuisverpleegkundigen willen inspanningen leveren om  zoveel mogelijk 

patiënten met complexe medicatie te voorzien van een – zo mogelijk - door de huisarts gevalideerd 

medicatieschema (in Vitalink), zodat dit bij (ongeplande of geplande) opname in het ziekenhuis voorhanden 

is. 

Omdat de patiënt na ontslag in veel gevallen eerst bij de huisapotheker komt, kijkt de huisapotheker na of er 

een medicatieschema in Vitalink staat en past dit schema aan, zodat de gegevens onmiddellijk gedeeld 

worden met de huisarts (validatie) en de thuisverpleegkundige. 

Bronnen:  

(1)Spinewine A, Foulon V, Claeys C, De Lepeleire J, Chevalier P, Desplenter FA, et al. Seamless care focusing on medication 

between hospital and home. Brussels; 2010 (Report No.: KCE report 131A). 

(2) De performantie van het Belgische gezondheidssysteem – rapport 2015  

 

 

II. Transmurale verbeterprojecten – Vlaanderen  
Inventarisatie: april 2018 

Dispatch studie  

Contact: Veerle Foulon (veerle.foulon@kuleuven.be) en Joke Wuyts (joke.wuyts@kuleuven.be) 

Studie omtrent ontslaginformatie delen met de eerste lijn 

Het DISPATCH project heeft als doel om het medicatiegebruik van thuiswonende oudere patiënten na 

ziekenhuisontslag te optimaliseren door middel van medicatiebegeleiding door de huisapotheker. De 

huisapotheker wordt idealiter op drie manieren ondersteund voor medicatiebegeleiding: opleiding, 

gegevensdeling en multidisciplinaire samenwerking. Het DISPATCH project wordt uitgevoerd in regio Leuven 

in samenwerking met Zorgzaam Leuven, KU Leuven, VAN, BAF en UZ Leuven. 

Momenteel wordt voorbereidend onderzoek gevoerd rond dit thema (welke knelpunten zijn er bij de 

verschillende zorgverleners, welke gegevensuitwisseling is nodig met de officina apotheker, wat is juridisch 

mogelijk, wat is de opinie van patiënten hierover, welke opleiding hebben apothekers nodig voor 

medicatiebegeleiding, hoe verloopt de multidisciplinaire samenwerking nu,..). Het doel is om op termijn ook 

een interventiestudie te organiseren waarbij de impact van medicatiebegeleiding na ziekenhuisontslag door 

opgeleide, geïnformeerde officina apothekers wordt onderzocht. De rol en meerwaarde van de apotheker als 

onderdeel van het multidisciplinair team van zorgverleners bij ziekenhuisontslag zal worden onderzocht. 

MFO transmuraal in kader van Leuven op schema 

Contact: Marie Van de Putte marie.vandeputte@baf.be    

mailto:veerle.foulon@kuleuven.be
mailto:joke.wuyts@kuleuven.be
mailto:marie.vandeputte@baf.be
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Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) over samenwerking rond medicatieschema’s in de buurten van 

Leuven, met een transmuraal luik. Doel: de eerstelijn formuleert aanbevelingen op basis van de knelpunten 

die zij ervaren. De stem van de lokale huisapotheker, huisarts en thuisverpleegkundige aan de ziekenhuizen 

doorgeven, een krachtig signaal van de lokale eerstelijnszorgverstrekkers. Er wordt een rapport overgemaakt 

aan de overkoepelende begeleidingscommissie en de 2 lokale begeleidingscommissies van UZ leuven en 

HH Leuven. Deze organen staan in voor de strategische opvolging en overleg met de ziekenhuisdirecties.  

Het MFO sluit aan bij het Dispatch project.  

Overkoepelende begeleidingscommissie Oost-Brabant 

Contact: Marie van de Putte marie.vandeputte@baf.be  

Actiepunten voor 2018:   

 Vitalink bekend maken binnen de ziekenhuizen  

 samenwerking rond Vitalink in de eerstelijn - rollen en verantwoordelijkheden definiëren 

 GGZ zorgverleners (o.a. psychiaters) bekend maken met Vitalink 

De actiepunten worden uitgewerkt door de werkgroep medicatie van Zorgzaam Leuven (geïntegreerde 

zorgproject). 

Aalst op schema  

Contact: Céline Cattoir Celine.Cattoir@kovag.be en Carolien Bogaerts Carolien.Bogaerts@kovag.be  

Net zoals in het project Merelbeke zit op schema wordt ook in Aalst gewerkt aan het gebruik van een 

medicatieschema door gepolymediceerde patiënten. Hiertoe wordt gedurende zes maanden een 

sensibilisatiecampagne gevoerd waarbij alle stakeholders en alle verenigingen uit Aalst betrokken zijn. 

Anders dan bij andere Gemeente zit op Schema - GoS-projecten spelen de ziekenhuizen in dit project een 

belangrijkere rol, dan enkel voor het meten van de resultaten.  

Ontwikkeling van een zorgpad voor orale cytotstatica-patiënten  

Contact: Lise-Marie Kinnaer lisemarie.kinnaer@kuleuven.be  

Patiënten die orale antikanker geneesmiddelen nemen hebben een grotere verantwoordelijkheid in hun eigen 

behandeling. 

Het grote verschil met een klassieke antikankerbehandeling die via een infuus in een gecontroleerde 

ziekenhuisomgeving wordt toegediend, is dat de patiënt zelf zijn antikankerbehandeling thuis moet uitvoeren. 

Dit brengt een grote shift in verantwoordelijkheden met zich mee, van het oncologisch team naar de patiënt 

en zijn mantelzorgers, waardoor het streven naar adequaat zelfmanagement bij deze patiënten van groot 

belang is. CONTACT (COllaborative Network to Take responsibility for oral AntiCancer Therapy) is een 

project van KU Leuven en UGent, gefinancierd door Kom Op Tegen Kanker, waarin in vier Vlaamse 

ziekenhuizen een zorgpad voor patiënten die behandeld worden met orale antikanker geneesmiddelen wordt 

ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Het project wordt gecoördineerd door een consortium met 

expertise in implementatieprojecten m.b.t. farmacotherapie (prof. Veerle Foulon) en patiënten-participatie en 

zelfmanagement (prof. Ann Van Hecke). Vanuit eerdere onderzoeksbevindingen van dit consortium werd de 

mailto:marie.vandeputte@baf.be
mailto:Celine.Cattoir@kovag.be
mailto:Carolien.Bogaerts@kovag.be
mailto:lisemarie.kinnaer@kuleuven.be
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nood aangevoeld om ziekenhuizen te ondersteunen bij de ontwikkeling en optimalisatie van het zorgproces 

voor patiënten die behandeld worden met orale antikanker geneesmiddelen. 

De belangrijkste doelstellingen van dit zorgpad zijn: (1) adequaat zelfmanagement bij de patiënt bekomen 

(2) een kwaliteitsvolle farmacotherapie geleverd door zorgverleners garanderen (3) interne interdisciplinaire 

communicatie verbeteren en (4) een betere verankering garanderen met alle partners in de eerste lijn 

(huisarts, huisapotheker en thuisverpleegkundige). 

Via een voor-na studie wordt in eerste instantie diep inzicht verworven in het huidige zorgproces van elk 

ziekenhuis, worden alle barrières in kaart gebracht en dromen voor de toekomst gebundeld zowel vanuit het 

perspectief van zorgverleners in het ziekenhuis, de patiënt en partners uit de eerste lijn. Op basis van deze 

informatie werd vervolgens met een lokaal projectteam per ziekenhuis waarin verschillende disciplines 

(artsen, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen, stafleden) van het ziekenhuis en de eerste lijn zetelen, 

een individueel zorgpad ontwikkeld dat voldoet aan de behoeften van het betrokken ziekenhuis en waarbij 

informatie overdracht naar de eerste lijn zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en geconcretiseerd. 

Daarnaast werd i.k.v. de CONTACT-studie een intensief trainingspakket (e-learning voor inhoudelijke kennis 

rond orale antikanker geneesmiddelen en trainingsmateriaal voor het verbeteren van counseling 

vaardigheden) ontwikkeld en uitgetest bij zorgverleners in de eerste en tweede lijn. Dit trainingsmateriaal 

moet zorgverleners in staat stellen hun rol in het nieuwe zorgpad op te nemen. 

Sinds het voorjaar van 2018 worden de zorgpaden in de ziekenhuizen geleidelijk aan geïmplementeerd en 

plannen we gedurende de verdere looptijd van het project een evaluatie van het zorgpad en nameting te 

doen. 

De verkregen voor- en na implementatie van het zorgpad moeten toelaten de impact van het zorgpad te 

meten. 

TraM 2 De groene enveloppe in het ROTS-project 

Contact: Carolien Bogaerts/Rins Martens/Marleen Haems marleen.haems@kovag.be  

Kanker evolueert meer en meer naar een chronische ziekte.  Enerzijds hierdoor en anderzijds door het op 

de markt komen van steeds meer orale oncolytica, groeit de vraag naar farmaceutische zorg in de eerste lijn 

en een goede samenwerking met de tweede lijn voor kankerpatiënten. 

Op dit ogenblik is er nog geen vlotte digitale gegevensdeling (Vitalink) tussen het ziekenhuis en de eerste lijn 

mogelijk. Het is noodzakelijk te werken met informatieuitwisseling via papier. Hier speelt de 

verantwoordelijkheid van de patiënt om zijn medicatieschema bij elke zorgverlener mee te nemen een grote 

rol. Daardoor zijn officina apothekers vaak niet op de hoogte van de geneesmiddelen afgeleverd in het 

ziekenhuis, ook al omdat patiënten denken dat deze gegevensuitwisseling automatisch gebeurd. Bijgevolg 

loopt de apotheker informatie mis om aan goede farmaceutische zorg te kunnen doen en de patiënt te 

begeleiden. 

 Reeds in 2010 ging in het AZ Sint-Lucas het ROTS-project van start. ROTS staat voor Raadpleging Orale 

antitumorale -Therapie Sint-Lucas. Een patiënt op orale oncolytica wordt extra begeleid en opgevolgd door 

een klinisch apotheker. Bij de opstart van een orale behandeling, komen patiënten langs op de ROTS-

raadpleging. Daar krijgt de patiënt voorlichting over de aard en het belang van de geneesmiddelen. Het doel 

is de patiënt en zijn familie de nodige informatie op maat te geven zodat zij zelf de verantwoordelijkheid voor 

een correcte inname kunnen opnemen. Bovendien wordt de patiënt gesensibiliseerd voor het feit dat deze 

medicatie zeer duur is en er dus met zorg mee moet omgaan. Ook krijgt de patiënt een actueel 

mailto:marleen.haems@kovag.be
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medicatieschema mee naar huis samen met de boodschap om deze steeds naar zijn huisarts en 

huisapotheker mee te nemen. Ook de apotheker kan telefonisch op de ROTS-raadpleging terecht met vragen 

over de therapie van de patiënt. Uiteraard kan dit enkel met de toestemming van de patiënt. 

Probleemstelling: we stellen vast dat de informatie die de patiënt meekrijgt niet altijd tot bij de huisapotheker 

geraakt. Daardoor heeft de huisapotheker niet altijd zicht op de volledige medicatie van de patiënt en kan hij 

niet altijd de nodige farmaceutische zorg (medicatiebewaking) verlenen. 

Pilootproject: In dit pilootproject willen we de de efficiëntie van de communicatie tussen klinische apothekers 

verbonden aan het ROTS-project (Sint-Lucas Gent) en officina apothekers verbeteren met als doel om 

patiënten die orale cytostatica nemen ook in de officina een betere (medicatie)begeleiding te kunnen geven. 

Concreet zal het reeds bestaande ROTS-project uitgebreid worden : 

 Bij een eerste ROTS-consultatie (nieuwe patiënten) wordt nagevraagd wie de huisapotheker van de 

patiënt is. Dit wordt genoteerd.  

 Het medicatieschema bestemd voor de huisapotheker wordt uitgebreid met volgende gegevens :  

o Korte brief met info over het orale anti-kankergeneesmiddel. 

o Link naar pharmaceutical care.be voor meer uitgebreide info over het geneesmiddel 

(doorlinken naar de fiches van BOPP) 

o Telefoonnummer waar de apotheker terecht kan met vragen omtrent de behandeling van de 

patiënt (ook bijwerkingen, alarmsignalen, interacties,..) 

 Al deze info wordt in een speciale omslag (een groene omslag, met duidelijke vermelding ‘voor de 

huisapotheker’ én met barcode) meegegeven met de patiënt. Deze omslag is bestemd voor de 

huisapotheker. 

 De huisapotheker vult het (Vitalink) medicatieschema aan met gegevens van de geneesmiddelen 

ontvangen in het ziekenhuis. 

Te beantwoorden onderzoeksvragen 

(1)   Hoeveel “groene” omslagen (medicatieschema + extra info) met barcode komen er effectief bij de 

huisapotheker van de patiënt terecht. 

(2)    Hoe vaak en waarover neemt de officina apotheker contact op met de ROTS-consultatie (??). 

(3)    Wat zijn de ervaringen van de deelnemende apothekers en klinische apothekers betrokken bij het 

ROTS-project na afloop van dit pilootproject? 

TraM 2 Begeleiding patiënten behandeld met  Glivec/Imatinib via GGG 

Contact: Carolien Bogaerts/ Marleen Haems marleen.haems@kovag.be  

Tot een aantal jaren geleden gebeurde de behandeling van oncologie-patiënten uitsluitend in het ziekenhuis 

of poliklinisch: er waren dan regelmatige contacten met het behandelcentrum en non-compliance was amper 

een probleem. Meer en meer echter gebeurt de behandeling thuis, is er minder contacten met het 

behandelcentrum, en wordt de medeverantwoordelijkheid van de patiënten groter. Dit thuis behandelen heeft 

een zekere bagatellisering van de ziekte tot gevolg. Het voorlichten en actief managen van therapie  en 

opvolgen van de patiënt zijn meer dan ooit heel belangrijk. 

mailto:marleen.haems@kovag.be
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Voor Imatinib is reeds meer dan 10 jaar geweten dat de adherentie aan de behandeling niet zonder 

problemen verloopt. Bovendien blijkt dat de adherentie ook afhankelijk is van het toeleveringskanaal: zo 

zouden apothekers die hierin gespecialiseerd zijn betere therapietrouw verkrijgen van de patiënt dan de 

gebruikelijke apotheker. 

Een Gesprek Goed Geneesmiddelengebruik (GGG1 bij eerste aflevering, GGGn bij herhaalde aflevering) 

kan een goede manier van extra begeleiden zijn van deze patiënten door de huisapotheker. Zo’n GGG dient 

maandelijks te gebeuren, en de patiënt krijgt slechts voor 1 maand geneesmiddelen mee naar huis. De 

maandelijkse contacten met de huisapotheker geven de  opportuniteit om de therapietrouw extra te 

ondersteunen. Uitwerken en implementeren van een betere begeleiding van patiënten die Imatinib 

voorgeschreven krijgen. De focus moet liggen op adherentie. 

Doel 

Uitwerken workflow (ziekenhuisapotheker/huisapotheker)en Gesprek Goed Geneesmiddelengebruik (GGG1 

en GGGn) voor patiënten die met Glivec/Imatinib worden behandeld. 

Uitwerken therapietrouw ondersteunende maatregelen (bijv. gefractioneerde aflevering) 

Uitwerken opleiding voor de workflow en GGG’s Imatinib. Deze opleiding gebeurt bij voorkeur via e-learning. 

Evaluatie of GGG verplicht kan gemaakt worden 

ZOROO 

Contact: Marleen Haems marleen.haems@kovag.be  

Zoroo is de werkgroep Zorg rond Opname en Ontslag van de 5 Gentse ziekenhuizen en de SEL zorgregio 

Gent. Binnen het uitgewerkte protocol zal de huisapotheker een prominente plaats krijgen met betrekking tot 

het opmaken van het medicatieschema of het vervolledigen van het door de huisarts opgemaakte 

medicatieschema bij opname. Ook bij ontslag zal de huisapotheker op de hoogte gesteld worden van de 

ontslagmedicatie van de patiënt via een medicatieschema. Dit wordt protocollair vastgelegd.  

Transmurale orale oncolytica in Antwerpen:  

Contact: Anneleen Robberechts anneleen.robberechts@kava.be  

Doel: informatie-overdracht tussen huisapotheker en ziekenhuisapotheker  

Project met 5 orale oncolytica (Anneleen Robberechts)  

Informatie:  

In dit project staat de communicatie tussen ziekenhuisapotheker en huisapotheker centraal. Bij opstart van 

een van de 5 orale oncolytica (Zytica®, Xeloda®, Afinitor®, Imnovid® en Revlimid®) doet de 

ziekenhuisapotheker de eerste uitgifte, waarna gevraagd wordt om de officina-apotheker te contacteren. 

Indien de patiënt zijn akkoord geeft, wordt zijn medicatieschema gedeeld met de huisapotheker. Dit kan 

zowel geanonimiseerd via mail of via een brief met de patiënt meegegeven worden. Als de patiënt dan bij de 

huisapotheker komt, wordt de ziekenhuismedicatie toegevoegd aan zijn actueel thuis medicatieschema, 

waarna dit weer gedeeld wordt met de ziekenhuisapotheker. Voor de apothekers zijn er fiches ter beschikking 

met de belangrijkste informatie over de 5 orale oncolytica. Ook worden er vanuit het ziekenhuis 

mailto:marleen.haems@kovag.be
mailto:anneleen.robberechts@kava.be
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patiëntenfolders meegegeven aan de patiënt. Moest de huisapotheker bij het opstellen van het volledig 

medicatieschema interacties gevonden worden, wordt ook hier de ziekenhuisapotheker gecontacteerd.  

Weesgeneesmiddelen (Jessa ziekenhuis) 

Contact: Annemie Scheepers Annemie.Scheepers@KLAV.BE  

Huisapothekers zijn niet betrokken 

Home TPN 

Contact: Joeri De Cloet  (UZGent), via Sarah Mertens Sarah.Mertens@uzgent.be  

Er zijn geen lopende projecten i.k.v. transmurale zorg qua Home TPN. 

Home TPN kan immers enkel en alleen bereid, afgeleverd en opgevolgd worden binnen de 

ziekenhuisapotheek (door de wetgever zo voorzien) 

Het voorschrijven van TPN en opvolgen van de patiënt dient analoog te gebeuren door een arts-specialist 

verbonden aan een ziekenhuis (en kan dus wettelijk niet voorgeschreven worden door een huisarts). 

Een project waar men wel mee bezig is en grotendeels gefinaliseerd is, is de uniformisatie van de procedures 

naar aan– en afkoppeling, verbandzorg en bloedafname bij pediatrische home TPN patiënten op nationaal 

niveau met de universitaire ZH die deze patiëntjes behandelen.(onder de koepel van een SIG 

kindergeneeskunde). 

Transmurale zorg voor patiënten op orale antitumorale middelen UZ GENT 

Contact: Apr. Sarah Mertens Sarah.Mertens@uzgent.be  

 telefonische anamnese 

 interactie check 

 opstellen medicatieschema en bezorgen aan de huisapotheker 

Counseling van patiënten op geriatrie bij ontslag UZ GENT 

Contact: Apr. Annemie Somers Annemie.Somers@UZGENT.be  

Beperkte groep: enkel patiënten die terug naar huis gaan 

Transmurale zorg op pediatrie hemato onco 

Contact: Apr. Sarah Mertens Sarah.Mertens@uzgent.be 

Inventariseren van de noden van officina apothekers met die een kind met kanker in behandeling hebben 

a.h.v. een enquete. (onder koepel BSPHO)  

mailto:Annemie.Scheepers@KLAV.BE
mailto:Sarah.Mertens@uzgent.be
mailto:Sarah.Mertens@uzgent.be
mailto:Annemie.Somers@UZGENT.be
mailto:Sarah.Mertens@uzgent.be
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Transmurale farmaceutische zorg 

Contact: apr Anne Verhaeghe, AZ Groeninge Kortrijk:  anne.verhaeghe@azgroeninge.be  

Sedert 2007 wordt op de spoedopname medication reconciliation en medication review uitgevoerd ten belope 

van 3d/week. Aanvankelijk projectmatig ( ikv het goedgekeurd FOD-project klinische farmacie ) 

‘Thuismedicatie en detectie van adverse drug events, ADE, op de spoedopname’ bij pat. op polyfarmacie (in 

de regel >75jr) en vanuit de HARM studie (Hospital Admission Related to medication). Gezien de blijvende 

hoge incidentie van HARM  is deze werking ingebed in de organisatie en werden ook apotheekassistenten 

opgeleid om de medication reconciliation op spoed uit te voeren. 

Vanuit de HARM-problematiek werden veiligheidscampagnes ontwikkeld, die tot op heden worden 

gecontinueerd. Zo o.a. NSAID-veiligheidscampagne en ‘Deprescribing psychofarmaca’. 

om de samenwerking met de partners uit de 1ste lijn te verbeteren organiseerden wij symposia, zoals het 

HARM-symposium (2013 maar nog steeds actueel) en het symposium ‘veilige medicatie, een 

gemeenschappelijke zorg’ (okt 2017). Bij deze werden de presentaties steeds verzorgd door een duo 

apotheker-arts (al dan niet specialist/ziekenhuisapotheker / huisarts/huisapotheker) 

MFO wordt jaarlijks georganiseerd sedert 2016. Info zoals posters, presentaties, MFO-verslagen en 

dergelijke zijn door ieder raadpleegbaar: https://www.azgroeninge.be/Pub/Apotheek/Apotheek-tools-

symposia.html  

 

 

OPAT  

mailto:anne.verhaeghe@azgroeninge.be
https://www.azgroeninge.be/Pub/Apotheek/Apotheek-tools-symposia.html
https://www.azgroeninge.be/Pub/Apotheek/Apotheek-tools-symposia.html
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OPAT = ambulante parenterale antimicrobiële therapie 

Contact: apr Sylvie martens, sylvie.martens@azgroeninge.be  

Contact: Apr. Franky Buyle Franky.Buyle@uzgent.be  zie link.  

COME ON STUDIE (WZC) 

Gezien het hoge gebruik van geneesmiddelen, de hoge prevalentie van het onoordeelkundig gebruik van 

geneesmiddelen en het gebrek aan gestructureerde interdisciplinaire benaderingen in Belgische 

woonzorgcentra (WZC), lanceerde het Belgische RijksInstituut voor Ziekte en InvaliditeitsVerzekeringen 

(RIZIV) in 2013 een nationale oproep. De Come on studie is een nationaal kwaliteitsverbeteringsproject met 

als doel het effect van interdisciplinaire samenwerking op het oordeelkundig gebruik van geneesmiddelen bij 

bewoners van WZC te onderzoeken, en aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers. De drie 

hoofdvragen die beantwoord werden, zijn: (a) wat is de impact van interdisciplinair patiëntenoverleg?; (b) hoe 

kan het gebruik van het formularium geoptimaliseerd worden?; (c) hoe kan medicatiemanagement verbeterd 

worden?  De aanbevelingen van de Come On studie zullen als basis dienen voor verdere implementatie.  

VAN is het representatief netwerk van de Vlaamse apotheker dat fungeert als aanspreekpunt en spreekbuis van de apotheker voor 

de Vlaamse overheid en alle organisaties betrokken bij de gezondheids- en welzijnszorg in Vlaanderen en Brussel. VAN is een 

samenwerkingsverband van de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap en brengt hun standpunten samen. 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 gezondheidsprojecten. VAN ondersteunt de Vlaamse apotheker in zijn 

dagdagelijkse praktijk en ontwikkelt en valoriseert het beroep van apotheker. VAN benut hiervoor de complementariteit die heerst 

binnen de apothekersverenigingen in de Vlaamse gemeenschap. Voor meer informatie zie: www.vlaamsapothekersnetwerk.be 

mailto:sylvie.martens@azgroeninge.be
mailto:Franky.Buyle@uzgent.be
https://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/OPAT/Paginas/default.aspx
http://www.vlaamsapothekersnetwerk.be/

