Session 1

De huisapotheker, het medicatieschema en transmurale zorg:
hoe optimaliseren we het geneesmiddelengebruik naadloos?

Interesting discussion points

Take home messages

 Delen van gegevens is noodzakelijk tussen 1ste en 2de lijn gezondheidszorg,

 Officina-apothekers EN ziekenhuisapothekers/klinisch apothekers zijn belangrijke

maar enkel mits toelating van de patiënt
 Gedeeld Farmaceutisch Dossier: aansluitingsgraad van officina-apothekers:

97%; huisapotheker: actueel ca. 500.000 geregistreerden
 Het medicatieschema is een ideale basis voor review (farmaceutische zorg –
klinische farmacie) en bij uitbreiding farmacovigilantie


Op termijn: integratie van gegevens uit Vitalink, Intermed en BruSafe in

VIDIS (RIZIV)


Doel “eind 2018” : INTER-OPERABILITEIT : SAM (Source authentique des
médicaments) + standaardisatie van de posologie

actoren in uitwisseling van medicatiegegevens – schema’s
 Actualiseren van elektronische gegevens is een GEDEELDE verantwoordelijkheid

tussen zorgverleners (artsen, apothekers, …)
 De PATIENT is en blijft eigenaar van zijn/haar medisch dossier
 The journey continues: tijdslijn uitrol diverse aspecten VIDIS: 2019-2020…

Session 2

Richtlijnen voor bloedstroominfecties met Staphylococcus aureus en Candida sp
Zie ook PPT-presentatie via website www.mfc-cmp.be

Interesting discussion points

Take home messages

 S.Aureus bacteremie. Lage incidentie, hoge mortaliteit. Richtlijnen

 Aandacht voor implementatie van richtlijnen. Nudging (“duwen in de

niet altijd goed gekend (2019 nieuwe IDSA-ECCMID richtlijn).

richting van”). Barrières in kaart brengen. Multidisciplinair aanpakken

Antibioticumkeuze (vanco/flucloxacilline); therapieduur; TEE

(voorschrijvers betrekken!)

(tijdstip); stabiliteit van flucloxacilline voor continu infuus



 Candidemie. Nog lagere incidentie. Start echinocandine
(terugbetalingscriteria niet evidence-based). In bepaalde gevallen
step down naar fluconazole (oplaaddosis). Therapieduur. TEEoogfundus-interacties.

VZA werkgroep antibiotica. Fiches op de VZA website. E-mail adres:
antibiotica@vza.be. Nieuwe leden mogen zich altijd aanmelden 



Stabiliteit flucloxacilline? (=> mailen naar antibiotica@vza.be)

Session 3

Check of Medication Appropriateness (CMA): Bouwen van een nieuw algoritme

Interesting discussion points

Take home messages

 Databanken waarop CDSS (Clinical decision support system)

 Clincal validation can operate as a liaison between CDSS &

gebaseerd zijn moeten up to date zijn. Bijvoorbeeld: Delphi =>
geen orale anti-tumorale middelen
 Inter-ziekenhuizen samenwerking voor klinische validatie

bedside clinical pharmacy
 Screen for prescriptions with a high risk of drug related
problems
 Hospital-wide support is essential (hospital board, IT, P&T,
expert opinions, …)

Session 4

Accrediteringstrajecten en klinische farmacie

Interesting discussion points

Take home messages

 Hoe & wanneer registreren van interventies?

 Analyse interventies

 Worden alle voorschriftlijnen (klinisch) gevalideerd?

 Opleiding apothekers

 Medicatieverificatie hoe aanpakken?

 Betrek artsen bij opstellen lijsten voor validatie van orders

 Gebruik standaarddocumenten vs. documenten van
eigen makelij?

aan de hand van een gevalideerd document
 Door accreditatie kan je klinische farmacie implementeren

Session 5

Het beheer van de therapie met een puff optimaliseren
in een psychiatrisch ziekenhuis
Zie ook PPT-presentatie via website www.mfc-cmp.be

Take home messages
 Vanuit de ziekenhuisapotheek worden problemen opgespoord met betrekking tot het gebruik van puffs aan de hand van de
afleverings- en facturatiegegevens
 Deze patiënten worden gevolgd door de klinische apotheker wb:
•

correct gebruik

•

therapietrouw

 Indien van toepassing, formuleren van een farmacotherapeutisch advies
 Patiënteneducatie : bv video van Belgische Vereniging voor Pneumologie of van Fonds des Affections Respiratoires (FARES)

 Stoppen met roken is problematisch in een psychiatrische omgeving daar er geen vergoeding is voorzien

Session 6

Strategie voor het realiseren van een geneesmiddelenanamnese

Interesting discussion points

Take home messages

















Session 7

Rol van het Elektronisch Patiëntendossier bij de selectie van risicopatiënten

Interesting discussion points

Take home messages

 Welke minimale gegevens dient men te kennen? Categorieën

 Nood aan een geïntegreerd systeem

geneesmiddelen, laboratoriumgegevens, diagnose ...)
 Hoe te standaardiseren? (risicoanalyse, waarschuwingen ...)
 Automatiseer het maximum (in plaats van de informatie te

moeten opzoeken)
 Geïntegreerd dossier (geen dubbele informatie,
standaardisatie, ...)

 Toegang tot zelfde gegevens als de patiënt
 VIDIS, continuïteit in de informatieoverdracht intra- en
extramuros

 Identificeren van de risicofactoren (integratie van tool)

Session 8

Medicatieverificatie door apotheekassistenten
Zie ook PPT-presentatie via website www.mfc-cmp.be

Interesting discussion points

Take home messages

 Communicatie met artsen verloopt soms nog

 Apotheekassistenten kunnen meerwaarde betekenen bij

moeilijk

klinische farmacie door uitvoeren van medicatie-anamnese
 Continue opleiding van apotheekassistenten is cruciaal
 Voor anamnese en review wordt best prioriteit gegeven aan
hoog-risico patiënten

Session 9

Hot topics in antimicrobial therapeutic drug monitoring

Interesting discussion points

Take home messages

 Moment & manier van afname

 Kijk niet enkel naar de waarde maar ook naar de patiënt (vb.

 Vanco continu vs intermittent

hypoalbuminemie)
 Wachten tot de steady state
 Hyperklaren: fenomeen en hoe detecteren

Session 10

Hoe een artikel schrijven?

Interesting discussion points

Take home messages

















Session 11

Voorstelling projecten van kandidaat ziekenhuisapotheker in opleiding
Zie ook PPT-presentatie via website www.mfc-cmp.be

Interesting discussion points

Take home messages

 Voor volgend jaar zijn er verschillende ideeën

 Er bestaan middelen die de opleiding ondersteunen: tussen

 Ideeën werden besproken over hoe informatie te
verspreiden in de eigen ziekenhuizen

ziekenhuizen, gevalideerd, gerealiseerd door en/of in
samenwerking met BVZA
 Verschillende onderwerpen: Hoog Risico Medicatie, gebruik van
sondes, patches, …
 Onder verschillende vormen: videos, e-learning, …
 Bevorderen van het uitwisselen van tools = een PRIORITEIT

Session 12

Implementatie van een Medicatie Informatie Service (MIS):
informatie en klinische farmacie on demand

Take home messages
 Ziekenhuisbreed aanspreekpunt, minder drukte bij distributie-apotheker
 Opbouw databank met vraag en antwoord  geen dubbel werk  efficiëntie-winst
 Tijd om goed onderbouwd antwoord te formuleren
 Belang van adviserende rol van de klinische apotheker

