
Optimalisatie patiëntveiligheid door actieve samenwerking  
tussen apotheek en de afdeling Heelkunde 1 

INLEIDING 
In het Sint-Franciskusziekenhuis engageren 
zorgverleners zich elke dag opnieuw om de slogan 
‘Kwaliteitsvolle zorg dichtbij huis’ waar te maken.  
 
De grote complexiteit van het medicatieproces vormt 
een belangrijke uitdaging. Het huidige project bestaat 
erin de menselijke deelprocessen te verbeteren opdat 
we het aantal fouten m.b.t. medicatie tot een absoluut 
minimum kunnen herleiden. Bovendien leidt deze 
uitbouw van multidisciplinaire samenwerking tot een 
geïntegreerde aanpak die de patiënt ten goede komt.  

DOEL 
Optimalisatie van patiëntveiligheid door actieve samenwerking tussen apotheek en de 
afdeling Heelkunde 1 
 
DOELSTELLINGEN 
• Reductie van fouten aangaande distributie, stockage en toedienen van geneesmiddelen 
• Sluitend stockbeheer van medicatie => kostenreductie én juistere factuur voor patiënt 
• Meer directe communicatie tussen apotheek en verpleegafdeling 
• Meer directe patiëntenzorg door tijdreductie van geneesmiddelendistributie 
• Bewustmaking van artsen & verpleging dat medicatie doordacht voorgeschreven en 

toegediend moet worden 
• Uitbouw klinische farmacie 

ACTIES 

Distributie van geneesmiddelen Communicatie & informatica Klinische farmacie 

• Apotheekassistente vult afdelings- en 
patiëntenvoorraad aan, maakt creditnota’s, 
controleert vervaldata, beheert de 
afdelingsvoorraad in samenspraak met 
hoofdverpleegkundige en apotheker,… 

 

• Afdelingsvoorraad wordt doorgelicht en 
gereduceerd na overleg tussen 
hoofdverpleegkundige en apotheker 

 

• Apotheekassistente en apotheker delen de 
nieuwe medicatiekasten in, voorzien 
etiketjes op de medicatiebakjes,… 

 

• Verpleging stuurt patiëntsticker ‘s morgens 
via de buizenpost naar de apotheek voor de 
aflevering van dringende medicatie             
(dit blijkt zeer efficiënt en wordt nu 
ziekenhuisbreed toegepast) 

 

• Referentieverpleegkundigen die het 
medicatiebeleid helpen uitwerken samen 
met hoofdverpleegkundige en apotheker 

VERWACHTE EN GEREALISEERDE OUTCOME 
• Gerichte controle van medicatiefouten: registratie in Infoland, klinisch apotheker volgt incidentmeldingen m.b.t. medicatie op en coördineert 

verbeteracties  
• Gerichte aanpassingen van standing orders en medicatieprofielen 
• Minder ‘niet-bevestigde medicatie’ (d.w.z. verpleging tekent in Medicatiebeheer af wat men toedient) 
• Daling verlies van medicatie (creditnota’s, vervallen medicatie,…) -> bijhorende kostenreductie: apotheekassistente aanwezig: 40 euro ↔ 

hoofdverpleegkundige en apotheekassistente gelijktijdig 2 maanden afwezig door ziekte:  660 euro 
• Heel wat aandachtspunten komen naar boven om mee te nemen in de zoektocht naar een nieuw elektronisch pakket 
• Minder telefoonverkeer, meer directe communicatie 
• Bewustwording van verpleging en artsen rond het medicatieproces en patiëntveiligheid 
• Positieve dynamiek in de multidisciplinaire samenwerking en verdere uitbouw van klinische farmacie 

 
 
 
 
 
  
 

 

• Bevragen van thuismedicatie m.b.v. 
gestandaardiseerde formulieren, registratie in 
medisch dossier,… 

 

• Analyseren van medicatieschema’s en voor-
stellen doen aan artsen om therapie te 
optimaliseren 

 

• Actief deelnemen aan briefing met verpleging 
 

• Opvolgen van standing orders en automatische 
profielen m.b.t. medicatie en bijsturen indien 
nodig 
 

• Beantwoorden van klinische vragen van artsen 
en verpleegkundigen 
 

• Actief betrekken van artsen bij studie rond 
medicatie 

 

• Bespreken van aandachtspunten en casussen op 
overlegorganen als MFC, ABTBG,… opdat hier 
ziekenhuisbreed aandacht aan besteed wordt 
 

• Registreren van incidentmeldingen m.b.t. 
medicatie en opvolgen in Infoland, concrete 
verbeteracties uitwerken, PRISMA-analyses,…  

• Systeemverpleegkundige staat ter beschikking 
van zorgverleners met vragen over software 
‘Medicatiebeheer’ en geeft hierover  
opleidingen  

 

• Activatie interactiemodule in 
‘Medicatiebeheer’ 

 

• Meer directe communicatie door zone-gericht 
te bellen (-> elke afdeling is ingedeeld in 3 
zones waarbij per zone 1 verpleegkundige 
verantwoordelijk en telefonisch bereikbaar is) 

 

• Voorstellen tot therapiewijziging worden nu 
rechtstreeks genoteerd in verpleegdossier (ipv 
op aparte formulieren) 
 

• Infobord op afdeling waarop belangrijke info 
m.b.t. medicatie gemeld wordt 
 

• Ontwikkeling ‘Apotheekflash’: maandelijkse 
nieuwsbrief van apotheek voor artsen en 
verpleging (ziekenhuisbreed) 
 

• Artsen stimuleren om zelf medicatie te 
plannen in ‘Medicatiebeheer’ ipv verpleging te 
laten plannen en nadien te valideren 
 

• Hoofdverpleegkundige geeft gerichte en 
persoonlijke feedback aan verpleging 
 

Apotheekassistent 
verzorgt medicatie-

distributie op 
afdeling 

Klinisch apotheker neemt actief deel aan briefing  
van verpleging 

Hoofdverpleegkundige geeft 
individuele feedback aan 

verpleegkundige 

Klinisch apotheker bevraagt 
thuismedicatie en geeft uitleg over 

medicatie aan patiënten 

Systeemverpleegkundige geeft 
uitleg aan verpleegkundige Apotheekflash 
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