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Betreft: informatie over de registratie van de klinisch-farmaceutische activiteiten. 

 

Geachte,  

 

We naderen het einde van het jaar 2018, dus het is tijd om informatie uit te wisselen rond de rapportering van klinisch-

farmaceutische activiteiten. 

 

In deze nota, vindt u informatie over de volgende punten: 

➢ het nationaal rapport over de strategie voor de ontwikkeling van klinische farmacie voor het jaar 2017; 

➢ het thema en de vragenlijst over de activiteiten die in 2018 in uw ziekenhuis zijn uitgevoerd; 

➢ de te meten indicatoren in het jaar 2019. 

 

Nationaal rapport 2017: “Klinische farmacie in de ziekenhuizen: Selecteren van klinisch-farmaceutische 

activiteiten: focus op 4 categorieën van geneesmiddelen”  

 

De doelstelling van een nationaal rapport is het evalueren en in kaart brengen van de ontwikkelingen van  

klinische farmacie volgens het beleidsplan 2015-2020. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen de 

ziekenhuizen zicht vergelijken voor wat betreft deze verschillende benaderingen.  

De evaluatie heeft geen impact op de financiering, maar geeft de realiteit weer op het terrein om klinische 

farmacie verder te kunnen uitbouwen. 

 

De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd. Het rapport bevindt zich momenteel in een eindfase. 

 

De resultaten van de analyse en de scores per ziekenhuis voor 2017 zullen op het einde van het eerste 

trimester 2019 ter beschikking worden gesteld. 

 

 

 

 

 

 

Datum : November 2018 

Bijlagen (2): • Vragenlijst van de online bevraging van de  klinisch-

farmaceutische activiteiten 2018 

• Registratietool voor de indicatoren 

Aan de hoofdapotheker 
Aan de ziekenhuisapothekers actief binnen het domein van 
de klinische farmacie 
Aan de ziekenhuisdirectie 
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Vragenlijst over de klinisch-farmaceutische activiteiten anno 2018 

 

In onze beleidsnota 2015-2020 worden bepaalde thema’s onder de aandacht gebracht om de klinisch-

farmaceutische activiteiten te begeleiden. Deze thema's blijven van toepassing met een focus voor de 

komende twee jaar op de screening van risicopatiënten. 

 

De vragenlijst voor 2018 en 2019 zal algemener zijn om een globaler beeld te krijgen van de ontwikkeling van 

de klinische farmacie in uw instelling en op nationaal niveau.  

We stellen voor aan de ziekenhuizen om te blijven streven naar een lange termijn strategie, dit blijft essentieel. 

Het meten van indicatoren blijft eveneens een prioriteit (zie paragraaf Indicatoren). 

 

In 2020 maken we een eindbalans op van de realisaties binnen het kader van het strategisch plan. 

 

We nodigen u uit om de instructies in deze nota en de aanvullende informatie in de registratietool (Excel-

bestand) aandachtig door te nemen. 

 

Praktische aspecten 

 

✓ De online vragenlijst is opgesteld via SurveyMonkey. Om het online invullen van de rapportering te 

vergemakkelijken, stellen we voor om de antwoorden voor te bereiden aan de hand van de 

vragenlijst in het Word-document. OPGELET: (1) één vragenlijst invullen per ziekenhuis (cf. 

erkenningsnummer; (2) Word-document NIET insturen. 

        De  limietdatum voor het invullen van de online vragenlijst is vrijdag 1 februari 2019. 

✓ Is de vragenlijst volledig ingevuld dan ontvangt de contactpersoon via het Hospital Pharmacy-team 

zo snel mogelijk een pdf-versie van uw rapport.  

✓ Hebt u een uitgeschreven visie en een strategisch plan, dan ontvangen we deze graag (vrijblijvend).  

✓ Wanneer het MFC de PDF-versie van het rapport, dat door het HP-team werd verstuurd,  heeft 

gevalideerd, dan stuurt u de gescande versie met de handtekening naar mfc-

cmp@health.belgium.be.                                                                                                                                                                     

Indien er aanpassingen zijn aan het rapport, gelieve ons de wijzigingen mee te delen met de 

verwijzing naar de nummer van de vraag. We bezorgen u vervolgens een aangepaste pdf-versie. 

        De  limietdatum voor de ondertekende versie is vrijdag 15 mars 2019.  

✓ We hechten veel belang aan het naleven van de limietdata. Zijn er problemen bij het invullen van de 

vragenlijst of hebt u vragen, contacteer ons! 

✓ Bijlagen aan uw rapportering zijn zeker welgekomen ter aanvulling of als illustratie voor uw 

activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/G8LJL6R
mailto:mfc-cmp@health.belgium.be
mailto:mfc-cmp@health.belgium.be
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Indicatoren te meten in 2019 

 

De gekozen indicatoren meten specifieke acties binnen het domein van klinische farmacie die worden 

uitgevoerd door de (ziekenhuis)apotheker. Het meten van de indicatoren maakt integraal deel uit van het 

activiteitenverslag.  

 

De structuurindicatoren 

  

• Éénmalig te meten. 

 

De procesindicatoren 

 

• We blijven werken met de set van 10 procesindicatoren, cf. 2018. Het is verplicht om 3 

procesindicatoren te meten 2 x per jaar gedurende 1 week (= 5 werkdagen). Meer informatie over 

deze indicatoren vindt u in de registratie-tool (zie Excel in bijlage). 

• Om een evolutie te kunnen meten vragen we u om dezelfde indicatoren te meten die ook voor 2018 

werden geselecteerd (zie de indicatoren in het geel gearceerd in de registratietool).   

• Indien één of meerdere van de 3 verplichte indicatoren niet van toepassing zijn op uw klinisch-

farmaceutische activiteit dan kan  andere indicatoren kiezen uit deze lijst om zo in totaal 3 indicatoren 

te meten.  Gelieve uw keuze te motiveren.  

• De tool dient als hulpmiddel om het registreren van uw activiteit te faciliteren. Deze wordt NIET naar 

ons doorgestuurd. 

• Indien verschillende apothekers de activiteit uitvoeren, dan noteert u de som van de gemeten 

activiteiten. 

 

 

Ter informatie: de volgende Clinicamp zal doorgaan in 2020. 

 

Contactgegevens HP-team 

Harun Yaras – harun.yaras@health.belgium.be – 02/524.85.75 

Irene Vanden Bremt – irene.vandenbremt@health.belgium.be – 02/524.85.76 

Algemeen : mfc-cmp@health.belgium.be  

 

We zijn steeds ter beschikking om bijkomende vragen te beantwoorden. 

 

We wensen u veel succes met de verdere ontplooiing van klinische farmacie in uw ziekenhuis. 

 

Met de meest vriendelijke groeten, 

Het HP-team 
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