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Betreft: rapport klinische farmacie 2016  

 

Geachte, 

 
Sinds 2014 ontvangt uw ziekenhuis een financiering voor de ontwikkeling van klinische farmacie en een 
strategisch plan ter ondersteuning werd uitgewerkt. Binnen dit kader engageren de ziekenhuizen zich 
om jaarlijks een activiteitenverslag in te dienen. 
 
De analyse van de activiteitenverslagen 2015 geven een eerste beeld van de klinisch-farmaceutische 
activiteiten in de ziekenhuizen. U ontvangt binnenkort een verslag met de resultaten en de conclusies.  
 

We benadrukken het belang van een goed en volledig activiteitenverslag klinische farmacie. Dit laat 
toe om: 

 de realisaties binnen het eigen ziekenhuis te documenteren, de doelstellingen te evalueren en 
om uw strategie bij te sturen; 

 aan te tonen dat de investeringen bijdragen tot een betere en veilige farmaceutische zorg. 
 

Activiteitenverslag 2016 
 

Voor een vlot verloop 

 Bevestigen van de ontvangst van deze communicatie. 

 Doorgeven van elke wijziging van contactpersonen. 

 Respecteren van de vooropgestelde termijn (meer info volgt later). 

 Contacteren van het HP-team bij vragen of moeilijkheden, bv. inhoudelijk of het respecteren 
van de termijn (contactgegevens zie verder). 

 

Planning 

 In bijlage vindt u een overzicht van de vragen voor het activiteitenverslag klinische farmacie 
2016. De vragenlijst werd aangepast in functie van de analyse van de gegevens 2015 en van 
het thema voor 2016 (= Ontwikkelen van gestructureerde methodes voor anamnese, 
registratie en communicatie van opname en ontslagmedicatie). DIT IS NIET HET IN TE VULLEN 
FORMULIER, maar dit document kan u helpen bij de voorbereiding. 

 Januari 2017: u ontvangt het invulformulier (zelfde vragen) onder vorm van een Excel-formaat. 

 Maart 2017: limietdatum voor het indienen van het activiteitenverslag 2016 (meer informatie 
later). 

 April 2017: start van de gegevensanalyse en het voorbereiden van retro-informatie naar de 
ziekenhuizen. 

 
 

Aan de hoofdapotheker en contacten klinische farmacie 
 
Cc de algemene directie, medische directie,  
voorzitter van het medisch-farmaceutisch comité 

 



Bijkomende informatie m.b.t. activiteitenverslag 2016 

 Voor uw jaarlijkse verslaggeving over de ontwikkeling van klinische farmacie rapporteert u over 
ALLE activiteiten die ziekenhuisapothekers en desgevallend apotheekassistenten uitvoeren 
binnen dit domein, en dit onafhankelijk van de financieringsbronnen.  

 Het toevoegen van relevante bijlagen is interessant (maar niet verplicht). Voor de overheid is 
deze informatie  inspirerend bij het ondersteunen van de ontwikkeling van klinische farmacie.   

 De rubrieken zelfevaluatie, SWOT-analyse, case report kunnen optioneel en vrijblijvend 
worden ingevuld. Toch vinden we deze informatie nuttig:  
o voor intern gebruik om de evolutie van klinische farmacie toe te lichten aan collega 

zorgverleners en/of om verbeterprocessen voor te leggen aan de leden van het MFC en de 
ziekenhuisdirectie; 

o voor de overheid om het beleid te kunnen sturen in functie van de noden van het werkveld. 
 

Wat in 2017? 
 

Het komende jaar worden de reeds georganiseerde activiteiten voor de ontwikkeling van klinische 
farmacie binnen het ziekenhuis verder versterkt. 
 
Specifiek voor 2017 focussen we ons eveneens op activiteiten betreffende 4 groepen van 
geneesmiddelen: anticoagulantia, geneesmiddelen voor chemotherapie, antibiotica en antipsychotica.  
 
Klinisch-farmaceutische activiteiten binnen dit domein zijn onder andere de volgende: 

 ontwikkeling van tools met betrekking tot het goed gebruik van deze geneesmiddelen; 

 toepassing van methodes voor het screenen van risicopatiënten; 

 implementatie van procedures, bv. met betrekking tot IV/per os switch; 

 therapeutische monitoring zowel front- als back-office; 

 registratie in het patiëntendossier van interventies aangaande deze producten. 
In de loop van de eerste maanden van 2017 ontvangt u meer gedetailleerde informatie over het 
jaarthema. 
 

Om te onthouden 
 

De volgende Clinicamp gaat door op maandag 15 mei 2017, naar gewoonte in de lokalen van de FOD 
Volksgezondheid. Onderwerpen, ervaringen die men wenst te behandelen in een sessie kunnen al 
vanaf nu worden meegedeeld via mfc-cmp@health.belgium.be  
 
Voor alle vragen en suggesties, aarzel zeker niet om ons te contacteren. We helpen u heel graag verder.  
 
 

Contact 
mfc-cmp@health.belgium.be 

02/524.85.75 
02/524.85.76 

 
 
Het HP-team 
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