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Snel evoluerende 
behandelingsrichtlijnen

Kritieke geneesmiddelen 
distributie, stockbreuken

Uitbreiding spoedafdeling, 
intensieve zorgen, covid-

afdeling

→ Patiënten-veiligheid = topprioriteit

Uitdagingen



• Strategische stock van overheid
- Anticiperen tegen schaarste
- Nauw contact met artsen om therapieën aan te passen aan de 

voorraad
- Voorraad was niet dagdagelijks

Kleurrijke verpakkingen, exotische talen, …

• Conclusie: Duidelijke communicatie en een uiterst nauwkeurig 
voorraadbeheer 

Managen van stockbreuken

• Nieuwe spoedkastinhoud voor COVID diensten

• Verhuis en aanmaak van nieuwe spoedkasten voor bv. IZ, Stroke Unit, 
Ontwaak,…

• Conclusie : dagelijks bekijken welke verschuivingen binnen het ziekenhuis 
gebeurden

COVID afdelingen

• Medicatie klaarzetten per patiënt op COVID afdelingen

• Verpleging in de frontlinie kreeg meer tijd voor de zorg.
Apotheek op afdeling

Acties op distributie



Bereiden en afvullen van handalcohol en ontsmettingsalcohol 70% 

• 780 liter handalcohol (> WHO formule )

• 4380 liter kant en klare handalcohol afgevuld in pompflesjes van 300 ml en 
500ml.

Magistrale bereiding

• Zinksulfaat 94 mg caps 

• Dexamethasone 6mg caps

Deelname aan klinische studies 

• studie met remdesivir van gilead

Acties op productie



Oprichten TASK FORCE wetenschappelijke informatie

• Intensivisten, pneumologen, microbioloog, infectioloog, 
klinisch ziekenhuisapothekerWie? 

• Opstellen COVID-schijf met toegang voor alle artsen, 
apothekers, arts-assistenten met de recentste informatie

• Opstellen COVID-handboek met procedures/richtlijnen, 
evidence-based

Wat? 

→ Uniforme werking bij elke patiënt van opname tot ontslag

→ Ondersteund door EPD

Acties multidisciplinair





• Gestandaardiseerde adviezen m.b.t. anticoagulantia en anti-aggregantia (antithrombotic stewardship)
→ opgemaakt in opdracht van task Force

• PROFYLAXE

• non-ICU patiënt

• niet-gehospitaliseerd

• zwangere + postpartum

• THERAPEUTISCH

• [ICU] en non-ICU

• Omzetting therapeutische orale anticoagulantia in thuistherapie ↔ Fraxiparine®

• Interactietabel

• Contra-indicaties en nevenwerkingen Fraxiparine®

Task Force



Task Force

• gestandaardiseerde adviezen m.b.t. antibiotica (antimicrobial stewardship)



Schema’s in KWS met een uitgewerkt medicamenteus beleid rond pijn, 
anticoagulantia, supportieve therapie, antibiotica en COVID-specifieke medicatie. 

Info rond dosering, contra-indicaties, bijwerkingen, interacties, nierfunctie, 
zwangerschap en borstvoeding, opvolging laboparameters te vinden op de COVID-
schijf



Back-office

• validatie hydroxychloroquine (HCQ)

• check op EKG-bepaling vóór opstart HCQ en na opstart HCQ

• check interacties met thuismedicatie en andere geneesmiddelen 

Acties in de klinische farmacie



Front-office

→ Belangrijke ondersteuning op alle schakelmomenten (opname – transfer – ontslag)

= hoog risico processen



Front-office

• 1) Medicatie-anamnese bij opname

• Moeilijke anamnese:

• patiënt meestal heel ziek

• geen familie/mantelzorger

• het niet bij zich hebben van een actueel medicatieschema (!)

• diverse, discrepante bronnen en soms onbetrouwbare, niet-geüpdate bronnen (bv. Vitalink)

• geen toegang tot GFD (Gedeeld Farmaceutisch Dossier), Sumehr



Front-office

Nieuwsbrief De Westvlaamse

Facebook az groeninge

Website az groeninge

https://mailchi.mp/c6c4f07ec9e9/publicaties-continuteit-dienstverlening-medicatieschema-website-dossier-corona?e=91d53802fb


Front-office

Steekproef 6/2020



Front-office

Waarom?
- Verschillend EPD: Metavision (IZ) – KWS (verpleegeenheid)
- Input medicatie is heel arbeidsintensief
- Groot risico op fouten
→ patiëntveiligheid!

Actiepunten:
- Input medicatie in KWS door klinisch apotheker op verpleegeenheid
- Handleiding opgemaakt
- Opmaak schema met courante voorschriften in KWS

→ Verdere actiepunten zijn aangewezen om dit cruciaal schakelmoment in de zorg bij transfer vlot te 

kunnen laten verlopen, met en zonder COVID-19 

2) Ondersteuning bij transfer van IZ naar verpleegeenheid



3) Medicatieschema bij ontslag

→ Opmaak m.b.v. een checklist

Front-office



→ Checklist medicatie(schema) bij ontslag





4) Project ‘de groene enveloppe’

→ Betrekken huisapothekers in het transmuraal medicatiebeleid
→ Doel: veiliger medicatiegebruik voor de patiënt
→ Op heden: op afdelingen revalidatie, geriatrie en chirurgie, stroke unit, neurologie, COVID-19 afdeling

Meer informatie: zie filmpje op de website van az groeninge:  https://youtu.be/3hyBoAZ8LLg

Indien opstart in uw ziekenhuis gewenst: contacteer uw lokale beroepsvereniging

https://youtu.be/3hyBoAZ8LLg




• Acta corona: 
https://issuu.com/azgroeninge/docs/acta_corona_31_web

• Website az groeninge

Communicatie

https://issuu.com/azgroeninge/docs/acta_corona_31_web


• Elk deeldomein van de ziekenhuisapotheek werd intensief ingezet in de strijd tegen COVID19 

• Blijvende check medicatie bij opname COVID-patiënten 

• Blijvende ondersteuning in patiënten-veiligheid en continuïteit therapie

• Apotheek nu nog meer betrokken op verschillende diensten. Appreciatie is heel groot!

→ Multidisciplinaire samenwerking= gouden samenwerking in kritieke en niet-kritieke situaties 

Conclusie
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