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

 

Geachte,  

 

In deze communicatie, vindt u informatie over: 

 de nationale rapportering over de evolutie van klinische farmacie aan de hand van de ingediende 

activiteitenverslagen 2018; 

 de in te vullen vragenlijst over de realisatie van de activiteiten in 2019; 

 de te meten indicatoren in het jaar 2020; 

 de Clinicamp 2020; 

 het beëindigen van het actieplan 2015-2020. 

 

Evaluatie van klinische farmacie en nationale rapportering 

 

De gegevens van de activiteitenverslagen klinische farmacie 2018 werden verzameld en verwerkt. Een 

feedback over de resultaten op nationaal niveau zal worden voorgesteld op de Clinicamp in 2020. Uiteraard 

wordt deze informatie vervolgens ter beschikking gesteld. 

 

Vragenlijst over de klinisch-farmaceutische activiteiten anno 2019 

 

Het verzamelen van informatie over klinisch-farmaceutische activiteiten in het ziekenhuis blijft nuttig om 

bepaalde evoluties met betrekking tot farmaceutische zorg op te volgen op nationaal niveau. Binnen het 

ziekenhuis laat het verzamelen en analyseren van informatie over realisaties toe om over de klinisch-

farmaceutische activiteiten te rapporteren en de strategie bij te sturen. 

 

Voor de activiteiten van 2019 leggen we de focus voornamelijk op de bevraging van de indicatoren en is dus 

de vragenlijst beperkt. We beschouwen het meten van indicatoren als een belangrijke oefening voor de 

ziekenhuizen om klinische farmacie te kunnen opvolgen. 

 

 

 

Datum : December 2019 

Bijlagen (2): • Vragenlijst van de online bevraging van de klinisch-farmaceutische activiteiten 2019 

(WORD) 

• Registratietool voor de indicatoren (EXCEL) 

Aan de hoofdapotheker 
Aan de ziekenhuisapothekers actief binnen het domein van 
de klinische farmacie 
Aan de ziekenhuisdirectie 
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We nodigen u uit om de volgende instructies en de aanvullende informatie in de registratietool (Excel-

bestand in bijlage) aandachtig door te nemen. 

 

✓ 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 (= per erkenningsnummer); (2) 

Word-document NIET insturen. 

        De  limietdatum voor het invullen van de online vragenlijst is vrijdag 1 februari 2020. 

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

snel mogelijk een pdf-versie van uw rapport.  

✓ 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(en) naar mfc-cmp@health.fgov.be. 

Een document zal hiervoor ter beschikking gesteld worden.                                                                                                                                                                    

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 31 mars 2020.  

✓ We hechten veel belang aan het naleven van de limietdata! Zijn er problemen om de vragenlijst binnen 

de tijd in te vullen of hebt u vragen, contacteer ons! 

 

Indicatoren voor 2020 

 

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 te meten structuurindicatoren 

  

• 3 structuurindicatoren, beschreven in het Word document (zie bijlage) 

• Éénmalig te meten 

 

De te meten procesindicatoren 

 

• We blijven werken met de set van 10 procesindicatoren (cf. indicatoren vorige jaren). Het is verplicht 

om 5 procesindicatoren te meten (keuze uit de voorgestelde set) en dit 2 x per jaar gedurende 1 

week (= meten van representatieve klinisch-farmaceutische activiteiten binnen eenzelfde week).  

• De tool (Excel) 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. 

 

Clinicamp 2020 

 

De volgende Clinicamp zal doorgaan op donderdag 7 mei 2020 in de  lokalen van de FOD Volksgezondheid. 

Het hoofdthema van deze editie betreft voornamelijk de praktijken die de continuïteit van de farmaceutische 

zorg tussen de ziekenhuissector en de eerstelijnsgezondheidszorg ondersteunen. Het blijft een interactieve 

dag om kennis en ervaring uit te wisselen aan de hand van plenaire sessies en ateliers. 

We berichten u later over de organisatie van de dag. Hebt u al een idee om een sessie te animeren, laat het 

ons dan snel weten! 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/SNLTX3Q
mailto:mfc-cmp@health.fgov.be
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Quid na actieplan 2015-2020? 

 

Het jaar 2020 is het laatste jaar van het actieplan klinische farmacie (2015-2020) in de Belgische ziekenhuizen. 

Door dit actieplan hebben verschillende domeinen en aspecten van klinische farmacie aandacht gekregen.  

In de toekomst zullen methodes voor de opvolging en thema’s met betrekking tot klinische farmacie worden 

geheroriënteerd in functie van de huidige evoluties binnen de gezondheidszorg. Dit kan door het  gebruik van 

indicatoren, door zich te richten op risicopatiënten en door het verbeteren van  de continuïteit van de 

farmaceutische zorg, waarbij de rol van de (ziekenhuis)apothekers binnen het  zorgteam wordt benadrukt. 

Meer informatie zal ter beschikking gesteld worden in de loop van het jaar 2020. 

 

Contactgegevens HP-team 

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

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

Algemeen : mfc-cmp@health.fgov.be  

 

We zijn steeds ter beschikking om uw vragen te beantwoorden. 

 

Met de meest vriendelijke groeten, 

Het HP-team 
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