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VOORWOORD
Na een pilootfase, die werd afgerond in 2014, werd er een actieplan opgezet om de ontwikkeling van
klinische farmacie in België verder op te volgen. Sindsdien, wordt er een structurele financiering
toegekend aan de acute ziekenhuizen en 4 psychiatrische ziekenhuizen. Binnen dit kader, dienen de
ziekenhuizen jaarlijks te rapporteren over hun activiteiten aan de FOD Volksgezondheid aan de hand van
een vragenlijst1.
Dit jaarverslag 2015 geeft een overzicht van de resultaten van deze gehele bevraging van de activiteiten.
De bedoeling is enerzijds het beschrijven van de gerealiseerde klinisch-farmaceutische activiteiten door
de ziekenhuisapothekers. Anderzijds, laat het toe om het goed gebruik van beschikbare middelen aan te
tonen. Voor deze analyse werden de ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan pilootprojecten tussen
2007 en 2014 en de instellingen die niet hebben deelgenomen aan de pilootfase vergeleken. Dit laat een
juistere interpretatie van de resultaten toe.
De analyse van de resultaten en de redactie van het rapport gebeurde door de Werkgroep Klinische
Farmacie van het Federaal Platform Farmaceutische Zorg en het Hospital Pharmacie-team (HP-team) van
de FOD Volksgezondheid.
Voor het ondersteunen van de ontwikkeling van de klinische farmacie en het uitvoeren van het actieplan,
danken wij:










M. De Block, Minister van Volksgezondheid, voor het ter beschikking stellen van de financiële
middelen;
C. Decoster, directeur-generaal DG Gezondheidszorg;
I. van der Brempt, diensthoofd Acute en Chronische zorgen;
M. Haelterman, Celhoofd Kwaliteit en Patiëntveiligheid;
het Hospital Pharmacy-team binnen de FOD Volksgezondheid: M. Dhoore, I. Vanden Bremt,
H. Yaras;
M. Claesen, medewerkster cel kwaliteit, voor de statistische analyse
J.D. Hecq, voorzitter van het Federaal platform farmaceutische zorg;
de leden van de werkgroep klinische farmacie in 2015: C. Danguy, S. Quennery, A. Somers, A.
Spinewine, I. Spriet, S. Steurbaut, P.Tulkens, L.Willems (voorzitter)
de ziekenhuisapothekers: M. Cillis, Ph. Demoulin, E. De Troy, N. Gillard, C. Michel, G. Noël ;alle
acute en 4 psychiatrische ziekenhuizen en hun directies.

Dankzij hun realisaties en hun medewerking kent de klinische farmacie een gunstige evolutie in België.

1

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het
budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, art. 63octies
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SAMENVATTING
Na een fase met pilootprojecten wordt sinds 2014 een financiële stimulus toegekend aan alle acute
ziekenhuizen en aan 4 psychiatrische instellingen om de klinische farmacie in hun instelling te ontwikkelen.
Daartoe werd een actieplan uitgewerkt, met de bedoeling de ziekenhuizen te begeleiden en aan te sturen.
Aan de hand van de analyse beschreven in dit rapport, kan een eerste stand van zaken worden opgemaakt
van de verschillende klinisch-farmaceutische activiteiten in deze ziekenhuizen.
In 2015 voorzag het actieplan de invoering van de basisvoorwaarden voor een gestructureerde en
geïntegreerde praktijk van klinische farmacie. Op basis van de analyse van de resultaten kan worden
bevestigd dat de meeste ziekenhuizen aan die voorwaarden voldoen. Algemeen genomen zijn de klinischfarmaceutische activiteiten meer ontwikkeld in de ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de
pilootprojecten.
Volgens de rapporten zijn de directies en de medisch-farmaceutische comités in de meeste ziekenhuizen
sterk betrokken bij de ontwikkeling van de klinische farmacie. Momenteel gebeuren de activiteiten inzake
klinische farmacie hoofdzakelijk vanuit de ziekenhuisfarmacie (70%). De activiteiten op de
verpleegeenheden zijn zichtbaarder in de ziekenhuizen die aan de pilootprojecten hebben deelgenomen.
De tijd dat ziekenhuisapothekers besteden aan klinisch-farmaceutische activiteiten bedraagt gemiddeld
16.3%. In 65% van de ziekenhuizen wordt de ziekenhuisapotheker, als die binnen een verpleegeenheid
werkt, beschouwd als geheel of gedeeltelijk deel uitmakend van het zorgteam.
In bijna alle ziekenhuizen (100 van 107) is de toegang tot de medische gegevens van de patiënt door de
ziekenhuisapotheker verzekerd. De implementatie van het elektronisch patiëntendossier (75%
ziekenhuisbreed – 90% ziekenhuisbreed of gedeeltelijk) en het elektronisch voorschrijven van
geneesmiddelen (33% ziekenhuisbreed – 75% ziekenhuisbreed of gedeeltelijk) vergemakkelijken de
multidisciplinaire samenwerking en de documentatie van de verstrekte farmaceutische zorg.
Op basis van de resultaten van de rapporten kon eveneens een cartografie van de verschillende klinischfarmaceutische activiteiten worden opgemaakt. Zo hebben veel ziekenhuizen ervoor gekozen om zich te
richten op patiënten met hogere iatrogene risico’s. Tevens wordt de ziekenhuisapotheker in belangrijke
mate betrokken bij de zorgkwaliteit en de medicatieveiligheid van de patiënt.
Bovendien stellen we via een semi-kwantitatieve analyse vast dat in vergelijking met de activiteiten rond
opname en ontslag, voornamelijk deze tijdens het verblijf van de patiënt het meest ontwikkeld zijn. Een
andere vaststelling is dat voor deze 3 activiteitendomeinen (opname – verblijf – ontslag) soms grote
verschillen zichtbaar zijn tussen de ziekenhuizen die aan de pilootprojecten hebben deelgenomen en de
ziekenhuizen die niet hebben deelgenomen aan een pilootproject.
Voor de ontwikkeling van klinische farmacie is het belangrijk om enerzijds de praktijken inzake
farmaceutische zorg verder te standaardiseren en om anderzijds de beschikbare middelen beter in te
zetten. Deze ontwikkelingen zullen toelaten dat veilige en kwaliteitsvolle farmaceutische zorg aan zoveel
mogelijk patiënten wordt aangeboden.
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KLINISCHE FARMACIE IN DE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN
Van pilootprojecten naar structurele financiering
Om de evolutie in de farmaceutische zorgverlening te ondersteunen stelde de FOD Volksgezondheid van
2007 tot 2014 financiële middelen ter beschikking om de ontwikkeling van klinische farmacie in
geselecteerde kandidaat-ziekenhuizen aan te moedigen en te ondersteunen. Pilootprojecten klinische
farmacie in 27 ziekenhuizen (van juli 2007 tot juli 2010; “Evaluatie van de impact van de klinische farmacie
in de Belgische ziekenhuizen”) en in 54 instellingen (van juli 2010 tot juli 2014; “Ontwikkeling van klinische
farmacie in de Belgische ziekenhuizen”) legden de basis voor de innovatie in de farmaceutische zorg. Meer
informatie over de resultaten van de pilootprojecten vindt u terug in het rapport “Klinische farmacie in de
Belgische ziekenhuizen – resultaten van 54 pilootprojecten”. Het Federaal platform farmaceutische zorgt
(voorheen Netwerk van Medisch-farmaceutische comités) verzorgde de omkadering en de evaluatie van
de projecten.
In 2014 werd de pilootfase afgesloten en de positieve resultaten vanuit de pilootprojecten hebben geleid
tot een structurele financiering in de ziekenhuizen. Vanaf juli 2014 wordt er in het Budget Financiële
Middelen (BFM) een bedrag van 6.870.975 € voorzien voor alle acute ziekenhuizen en 4 psychiatrische
instellingen (Koninklijk Besluit van 8 januari 2015 – vereffening van het Budget Financiële Middelen). Deze
ziekenhuizen beschikken nu over een financiering om klinische farmacie (verder) te ontwikkelen. Het
budget is berekend in functie van het aantal erkende ziekenhuisbedden en wordt uitgedrukt in aantal
voltijdse equivalenten ziekenhuisapotheker(s). Daarenboven, heeft de FOD Volksgezondheid in
samenwerking met de werkgroep klinische farmacie een beleidsnota voor de periode van 2015 tot 2020
uitgewerkt. Binnen het kader van dit beleid en deze financiering stellen de ziekenhuizen elk jaar een
activiteitenverslag op. Zo kan enerzijds elk ziekenhuis zijn eigen evolutie opvolgen, en anderzijds kan door
het bijeenvoegen van de verslagen van de ziekenhuizen de evolutie, door de FOD Volksgezondheid, van
de klinisch-farmaceutische activiteiten in de Belgische ziekenhuizen in kaart gebracht worden.

KLINISCHE FARMACIE EN FARMACEUTISCHE ZORG
Ongewenste gebeurtenissen met betrekking tot medicatie vormen een belangrijk probleem bij de
medicamenteuze behandelingen. Deze zijn voor de helft vermijdbaar en hun soms ernstige gevolgen voor
de patiënten hebben een negatieve impact op de budgetten. Enerzijds kunnen deze gebeurtenissen
namelijk complicaties veroorzaken bij de patiënten en de verblijfsduur verlengen. Anderzijds zijn ze
verantwoordelijk voor vele heropnames. Andere problemen op het vlak van de farmacotherapie van de
patiënten liggen trouwens aan de basis van ondoeltreffend voorgeschreven behandelingen, met vooral
een gebrek aan therapietrouw van de patiënt of de klinische inertie van de arts2. Eén van de antwoorden
voor een optimale farmacotherapie en voor de patiëntveiligheid bij het gebruik van geneesmiddelen is

2

Scheen AJ. [Inertia in clinical practice: causes, consequences, solutions]. Rev Med Liege 2010;65:232-
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het toepassen van klinische farmacie.
“ Clinical pharmacy services are patient-oriented services developed to promote the rational use of
medicines. The essence of clinical pharmacy is the provision of pharmaceutical care. Pharmaceutical care
is the patient-focused care relating to medication, provided by pharmacists with the aim to maximize
effect, minimize risk, minimize cost, and respect patient choice.” (Dean Franklin, 2005)
Binnen een context van steeds complexer wordende behandelingen en gepersonaliseerde geneeskunde,
kan de bekwaamheid van de ziekenhuisapothekers inzake gezondheidszorg op een ruimere manier benut
worden. Door zijn transversale positie wegens het alomtegenwoordige karakter van geneesmiddelen in
ons gezondheidssysteem en als belangrijke bron van informatie over het aangepast en rationeel gebruik
ervan, kan de ziekenhuisapotheker op een significante manier de kwaliteit van de verleende zorg aan de
patiënten versterken.
Samen met de patiënt een gedeeld therapeutisch project uitwerken dat voldoet aan zijn behoeften,
vereist bovendien een multidisciplinair overleg. Zo begeleidt de ziekenhuisapotheker, geïntegreerd in het
zorgteam en als geneesmiddelenexpert, de patiënt, de arts en de verpleegkundige bij de uitwerking en de
toepassing van een optimale geneesmiddelentherapie. Om dat te bereiken zorgt de ziekenhuisapotheker
ervoor dat geneesmiddelen gebonden problemen worden geïdentificeerd, voorkomen en opgelost (goed
gebruik, nevenwerkingen, interacties, therapietrouw, monitoring, enz.). Klinische farmacie en
farmaceutische zorg spelen dus een rol in de verschillende fasen van het zorgtraject van een patiënt en is
een aanvulling op de medische en verpleegkundige zorgverlening zonder deze te vervangen. Daarnaast
biedt deze synergetische multidisciplinariteit de mogelijkheid om het beschikbare therapeutische
arsenaal op een doordachte en efficiënte manier aan te wenden3. Daarom, door de verdere ontwikkeling
van klinische farmacie, beoogt de overheid verschillende objectieven: verbeteren van de kwaliteit en
veiligheid van de farmaceutische zorg, verbeteren van de dienstverlening aan de patiënt, waarborgen van
transmurale zorgverlening en beheersen van de kosten.

VISIE VAN DE FOD VOLKSGEZONDHEID
De verworven ervaringen binnen de pilootprojecten vormden de basis van een visie over de uitvoering
van klinisch farmacie in ziekenhuizen. Een actieplan 2015 - 2020 werd ontwikkeld voor een periode van 6
jaren. De visie houdt rekening met wat haalbaar is binnen de organisatie van het ziekenhuis en sluit aan
bij andere federale initiatieven, zoals het meerjarenplan Kwaliteit en Patiëntveiligheid en de actiepunten
van de Roadmap e-gezondheid.

3

Optimalisering van de farmaceutische zorg, beleidsnota 2017 – 2020, FOD Volksgezondheid
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Deze visie focust zich op de 4 volgende domeinen:
1.

2.
3.
4.

het verlenen van een optimale en veilige farmacotherapie aan de gehospitaliseerde en
ambulante patiënt. Patiëntgerichte farmaceutische acties en adviezen van de
ziekenhuisapotheker in een multidisciplinair zorgteam vormen de basis voor de toepassing
van klinische farmacie in het ziekenhuis;
het garanderen van de transmurale farmaceutische zorg;
het ontwikkelen, onderhouden en bijsturen van farmacotherapeutische kennis en kunde;
het ontwikkelen van communicatievaardigheden, zowel met de patiënt als met de andere
zorgverleners.

Het Medisch-farmaceutisch Comité (MFC) in het ziekenhuis begeleidt en volgt de implementatie van
klinische farmacie op aan de hand van het actieplan 2015 - 2020. De eigenlijke uitvoering van het actieplan
behoort toe aan het team van ziekenhuisapothekers in nauwe samenwerking met zorgverleners en
zorgteams op de verpleegafdelingen waar klinische farmacie wordt toegepast.
Het Hospital Pharmacy-team (HP-team) binnen de FOD Volksgezondheid engageert zich, om samen met
de leden van de werkgroep klinische farmacie, om de ontwikkeling van klinische farmacie in de Belgische
ziekenhuizen verder te ondersteunen, te evalueren en hierover te rapporteren.

ACTIEPLAN KLINISCHE FARMACIE 2015 - 2020
Een actieplan maakt deel uit van een strategie om de visie concreet uit te voeren en om klinische farmacie
toe te passen in het ziekenhuis. Het plan stelt een gefaseerde implementatie van klinische farmacie voor.
De uitvoering van het actieplan wordt ondersteund door samenwerking en overleg van het HP-team met
de volgende partners: FOD Volksgezondheid Directie-generaal (DG) Gezondheidszorg, de ziekenhuizen en
de respectievelijke Medisch Farmaceutische Comité ‘s (MFC), andere beroepsorganisaties (VZA, AFPHB,
ABPH-BVZA).
Het actieplan 2015 - 2020 is modulair en wordt geleidelijk uitgebreid met 1 thema per jaar:
2015: verankeren van de basisvoorwaarden voor de toepassing van klinische farmacie
2016: ontwikkelen van een gestructureerde methode voor de anamnese, de registratie en de
communicatie van opname en ontslagmedicatie
2017: toepassen van klinische farmacie voor specifieke therapieën
2018: toepassen van risico-screening voor patiëntengroepen
2019: toepassen van risico-screening voor geneesmiddelengroepen/pathologiëen
2020: evalueren van de ontwikkeling van klinische farmacie in de ziekenhuizen en evaluatie van het
actieplan 2015-2020
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METHODOLOGIE ANALYSE ACTIVITEITENVERSLAGEN
1. Algemene methodologie
Elk acuut Belgisch ziekenhuis en enkele psychiatrische instellingen (4) ontvingen het invulrooster
“Klinische farmacie - Activiteitenverslag 2015” en kregen de opdracht deze vragenlijst in te vullen zodanig
dat hun activiteiten maximaal worden weergegeven.
Het activiteitenverslag 2015 bestaat uit volgende onderdelen:
Inleiding
Handleiding
1. Organisatorische informatie
2. Klinische farmacie in het ziekenhuis
3. Klinische farmaceutische activiteiten
4. Indicatoren
5. Case report volgens het SOAP-model
6. Zelfevaluatie
7. SWOT
8. Algemene opmerkingen – Voorstellen
9. Goedkeuring ziekenhuisdirectie en Medisch-farmaceutisch comité
De 107 ziekenhuizen (103 acute, 4 psychiatrische) hebben hun ingevuld verslag ingediend. Deze groep
bestaat uit 54 instellingen die hebben deelgenomen aan pilootprojecten en 53 nieuwe instellingen.
Elke vraag werd grondig geanalyseerd door te kijken naar de frequentieverdeling. Voor alle kwalitatieve
variabelen werd de verdeling in absolute aantallen en percentages in beeld gebracht via histogrammen.
Voor alle kwantitatieve variabelen werden beschrijvende grootheden berekend. Kwantitatieve variabelen
zoals de front en back office tijdsbesteding van klinische farmacie werden per categorie van 25% in een
histogram weergegeven.
Aangezien het rapport bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve variabelen hebben we gebruik
gemaakt van een scoresysteem waardoor een (semi)-kwantitatieve analyse van de resultaten m.b.t. de
klinische farmaceutische activiteiten mogelijk werd. Door een score toe te kennen aan de verschillende
antwoordcategorieën kon per activiteit een totaalscore op 200 punten bekomen worden. Voor elk
onderdeel (opname, verblijf en ontslag) kon zo een algemene score op 100 punten voor elke ziekenhuis
berekend worden en ook de som van deze 3 werd omgezet naar een totaalscore op 100 punten. Met
behulp van deze scores willen we, vanaf 2016, elk ziekenhuis een individueel beeld bezorgen met per
onderdeel zijn referentiecijfer ten opzichte van andere ziekenhuizen. Dit uiteraard op een anonieme wijze.
Op deze manier willen we de ziekenhuizen stimuleren verder klinische farmacie uit te rollen.
Daarnaast hebben we een exploratief onderzoek gedaan waarbij we gezocht hebben naar samenhang
tussen verschillende variabelen. Hiervoor werden er correlaties berekend en correlatiegrafieken
opgesteld indien het ging over 2 kwantitatieve variabelen (Pearson correlatiecoëfficiënt voor de normale
verdelingen en de Spearman voor de niet-normale verdelingen). Bij een positieve correlatie is de
correlatiecoëfficiënt r positief en heeft deze een waarde tussen 0 en 1. Hoe dichter bij 1, hoe groter het
verband. Bij een negatief verband ligt de correlatiecoëfficiënt tussen -1 en 0 (hoe dichter bij -1, hoe groter
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het negatieve verband is). Bij deze r-waarde hoort ook een significantiewaarde (p) die ons zegt of de
gevonden correlatie significant is (p<0.05). Indien het over een kwantitatieve variabele gaat die
afhankelijk is van een onafhankelijke kwalitatieve variabele, tonen we dit aan met een boxplot en kijken
we of deze groepen significant van elkaar verschillen (t-test of ANOVA voor normale verdelingen, en
Mann-Whitney U bij niet-normale verdelingen).

Interpretatie boxplots
De resultaten worden weergegeven door middel van boxplots (figuur 1).

Figuur 1. Interpretatie van een boxplot

De boxplot geeft (verticaal) de minimum en maximum score weer (aangetoond door een horizontale lijn
op het einde van de verticale lijn). Daarnaast geeft de boxplot ook de mediaan of percentiel 50 weer. De
mediaan is de middelste waarde van de groep: wanneer de scores van de ziekenhuizen geordend worden
van klein naar groot is dit de waarde van het middelste ziekenhuis. 50% van de ziekenhuiscampussen
bevindt zich onder de middelste waarde in de blauwe box. 25% van de ziekenhuiscampussen hebben een
score kleiner dan of gelijk aan de score die overeenstemt met de onderkant van de box (= percentiel 25).
75% van de ziekenhuizen hebben een score die lager dan of gelijk is aan de waarde van de bovenkant van
de box of nog, 25 % van de ziekenhuiscampussen heeft een score die groter of gelijk hieraan is (=
percentiel 75). Alles wat zich boven of onder de snorharen van de doos bevindt, noemt men een outlier
of extreme waarde. Deze outliers worden op de boxplot weergegeven door middel van een punt buiten
de box.

De t-test/Mann-Whitney U
Om te kijken of 2 groepen significant van elkaar verschillen werd er gebruik gemaakt van een t-test voor
onafhankelijke groepen (bij een normale verdeling) of een non-parametrische test “Mann-Whitney U” bij
een niet-normale verdeling. Bij deze testen onderzoeken we of er een verschil in gemiddelde is tussen 2
groepen (bepaald door een kwalitatieve variabele) door de nulhypothese (Ho) te testen die zegt dat er
geen verschil in gemiddelde waarde tussen de groepen is. Als deze nulhypothese met 95% zekerheid
(α=0.05) verworpen kan worden, nemen we de alternatieve hypothese (Ha) aan dat de groepen significant
verschillen in de gemiddelde waarde. Wanneer we een waarde ≥ 0.05 vinden, betekent dit niet dat er
geen verschil tussen de 2 groepen is, het kon enkel niet aangetoond worden in deze analyse.
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Referentiecijfers
De totaalscore op 100 punten die bekomen wordt via de semi-kwantitatieve analyse m.b.v. het
scoresysteem wordt voor elke ziekenhuiscampus uitgezet in een kolomdiagram (figuur 2). Door dit
diagram te ordenen van klein naar groot is het duidelijk op welke plaats in de verdeling het ziekenhuis
zich bevindt. De horizontale rode lijn geeft de mediaan weer voor elk onderdeel.

Figuur 2. Interpretatie referentiecijfer

De referentiecijfers per ziekenhuis en per vuistregel werden berekend door telkens een score van 0, 25,
50, 100, 150 of 200 toe te kennen aan de antwoordcategorieën. Dit scoresysteem werd enkel toegepast
op het onderdeel klinische activiteiten. De gevolgde procedure voor het toekennen van de scores is te
vinden in figuur 3.
Met indicator

200

Zonder
indicator

100

Met indicator

150

Zonder
indicator

50

Met indicator

0

Zonder
indicator

0

Met indicator

0

Zonder
indicator

0

Ziekenhuisbreed
Toegepast
Specifieke diensten
Activiteit
Ziekenhuisbreed
Niettoegepast
Specifieke diensten

Figuur 3. Gevolgde procedure voor het toekennen van de scores.
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2. Algemene gegevens over de deelnemende ziekenhuizen
Er zijn 107 ziekenhuizen aangeschreven (103 acute, 4 psychiatrische) om het activiteitenverslag in te
vullen. Allen stuurden ze de ingevulde vragenlijst terug. Van deze ziekenhuizen namen er 54 instellingen
deel aan een pilootproject tussen 2007 en 2014. In totaal gaat het over 56 Nederlandstalige instellingen
(27 piloot, 29 niet-piloot) en 51 Franstalige instellingen (27 piloot, 24 niet-piloot).
Deelnemende ziekenhuizen

Piloot

Niet piloot

Nederlandstalig (N=56)

27

29

Franstalig (N=51)

27

24

Totaal (N= 107)

54

53

Tabel 1. Deelnemende ziekenhuizen
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REALISATIES KLINISCHE FARMACIE IN DE ZIEKENHUIZEN IN 2015
1. Administratieve en organisatorische informatie
Verdeling Back en Front Office activiteiten
Klinisch-farmaceutische activiteiten omvatten het geheel van activiteiten die worden uitgevoerd door een
ziekenhuisapotheker binnen een multidisciplinair kader en gericht op de patiënt. Deze activiteiten kunnen
plaatsvinden op een specifieke verpleegeenheid (bv. intensieve zorgen) of transversaal voor een
specifieke doelgroep van patiënten op ziekenhuisbreed niveau. Deze doelgroep wordt bepaald door een
gemeenschappelijk kenmerk (pathologie, farmacotherapie, leeftijd, …). Deze activiteiten gebeuren dus
gedecentraliseerd (op de verpleegeenheid = Front Office), en /of gecentraliseerd (vanuit de
ziekenhuisapotheek = Back Office).
Op niveau van de individuele patiënt heeft de ziekenhuisapotheker een toegevoegde waarde door het
opvolgen van patiëntenschema’s op de verpleegafdeling. Dit kan gaan om het correct in kaart brengen
van de thuismedicatie bij opname (medication reconciliation), het uitvoeren van een uitgebreide
medicatieanalyse met het opsporen van geneesmiddeleninteracties, of het aanpassen van de therapie
aan de specifieke situatie van de patiënt (de dosis, de frequentie, het moment van inname, de
toedieningsvorm, etc.). In een aantal gevallen zal de klinisch-farmaceutische medicatieanalyse door de
apotheker een belangrijk medicatie gerelateerd probleem traceren of zelfs voorkomen. Het kader van
deze activiteiten is multidisciplinair, om samen met de artsen en andere zorgverleners de farmacotherapie
van de patiënt te optimaliseren.

Welk is de procentuele verdeling van de totale tijdbesteding aan klinisch-farmaceutische
activiteiten van de ziekenhuisapothekers op de zorgafdeling (Front Office) en centraal (Back
Office) ?
Er wordt gevraagd om de procentuele verdeling van de totale tijdsbesteding aan klinisch-farmaceutische
activiteiten in kaart te brengen van alle ziekenhuisapothekers die actief betrokken zijn bij klinische
farmacie in het ziekenhuis.

Figuur 4. Gemiddelde tijdsbesteding tussen Front Office en Back Office voor het toepassen van klinische farmacie
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Figuur 5. Gemiddelde tijdsbesteding Front Office en Back Office voor het toepassen van klinische farmacie-Piloot vs. Niet-piloot

Het gemiddeld percentage van de totale tijdbesteding aan klinisch-farmaceutische activiteiten van de
ziekenhuisapothekers is verdeeld als volgt: 30% decentraal (Front Office) en 70% centraal (Back Office).
Figuur 5 toont een verschil in de verdeling tussen ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de
pilootprojecten tussen 2007 en 2014 en deze die niet hebben deelgenomen.
Bij de verdere analyse stellen we vast dat de Front Office activiteiten een groter aandeel uitmaken bij de
ziekenhuizen die deelnamen aan het pilootproject (figuur 6: hoe donkerder de kleur, hoe sterker de
activiteit aanwezig).

Figuur 6. Tijdsbesteding van klinische farmacie Front Office
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FRONT OFFICE
Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

0%

4

20

24

1-25%

19

21

40

26-50%

16

6

22

51-75%

9

3

12

76-99%

2

1

3

100%

4

2

6

Tabel 2. Tijdsbesteding klinische farmacie Front office Piloot vs. Niet piloot

Verdere nuancering toont aan dat 6 ziekenhuizen op 107 (5,6%) uitsluitend Front Office klinische farmacie
toepassen, 24 ziekenhuizen op 107 (22,4%)voeren evenwel geen Front Office activiteiten uit (tabel 2).

Figuur 7. Tijdsbesteding van klinische farmacie Back office

BACK OFFICE
Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

0%

4

2

6

1-25%

5

2

7

26-50%

13

4

17

51-75%

13

5

18

76-99%

15

20

35

100%

4

20

24

Tabel 3. Tijdsbesteding klinische farmacie Back office Piloot vs. Niet piloot

In meer dan de helft (59/107) van de ziekenhuizen wordt overwegend vanuit de centrale apotheek
gewerkt (> 75 %).
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Beschikbaarheid van een elektronisch patiëntendossier
De digitalisering van patiëntengegevens en de beschikbaarheid van een Elektronisch Patiëntendossier
(EPD) is van groot belang voor de overdracht van patiënteninformatie zowel intramuraal als transmuraal.
Eén van de basisvoorwaarden voor de toepassing van klinische farmacie in het ziekenhuis is de toegang
van de ziekenhuisapotheker tot het EPD. De implementatie van het EPD heeft een belangrijke impact op
de farmaceutische zorgprocessen in het ziekenhuis en is cruciaal voor de multidisciplinaire samenwerking
en de communicatie met alle betrokken zorgverleners alsook met de patiënt en/of zijn omgeving.

Beschikt het ziekenhuis over een elektronisch patiëntendossier?

Figuur 8. Beschikbaarheid elektronisch patiëntendossier

In 2015 beschikten 3 op 4 (81 op 107) van de betrokken ziekenhuizen over een elektronisch
patiëntendossier. Het EPD is in 17 (19,4%) ziekenhuizen gedeeltelijk beschikbaar en 9 ziekenhuizen (8,4%)
hebben nog geen EPD.
De implementatie van het elektronisch patiëntendossier en zijn consultatie laten een meer gedetailleerde
analyse toe van de medicatie. Hierdoor is het mogelijk om de geneesmiddelentherapie te optimaliseren
in overleg met de arts.

Beschikbaarheid van een elektronisch voorschrift
De ontwikkeling van het elektronisch voorschrift (EVS) betekent een belangrijke winst voor de klinischfarmaceutische activiteiten in het ziekenhuis. De verdere implementatie van het EVS zal een impact
hebben op de verdeling, centraal en decentraal, van de activiteiten. Zo verwachten we dat de analyse van
de elektronische voorschriften door de ziekenhuisapotheker tijdens het validatieproces voornamelijk Back
Office zal gebeuren.
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Beschikt het ziekenhuis over een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift?

Figuur 9. Beschikbaarheid elektronisch geneesmiddelenvoorschrift

In 36 van de 107 (33,64%) ziekenhuizen is het EVS ziekenhuisbreed geïmplementeerd. In 45 ziekenhuizen
(42 %) is het EVS gedeeltelijk uitgerold en 26 ziekenhuizen (24,3%) beschikken nog niet over een EVS
(figuur 9).
We noteren dat van de 45 ziekenhuizen die gedeeltelijk over een EVS beschikken, de helft het EVS
uitgerold hebben op 50% van de afdelingen, terwijl een derde van hen een beschikbaarheid hebben van
minder dan 25% van de verpleegafdelingen (figuur 10).

Figuur 10. Gedeeltelijke beschikbaarheid elektronisch voorschrift
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Toepassing van klinische farmacie vóór 2014

Figuur 11. Toepassing van klinische farmacie vóór 2014

We wensen na te gaan of klinische farmacie werd toegepast vóór de structurele financiering in
ziekenhuizen die niet hebben deelgenomen aan de pilootprojecten. Van deze ziekenhuizen zijn er 19 die
reeds activiteiten in het kader van klinische farmacie realiseerden binnen hun instelling vóór juli 2014.
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Conclusie “Administratieve en organisatorische informatie”
Bij de lancering van de pilootprojecten in 2007, was het multidisciplinair samenwerken cruciaal. Dit
teamwerk impliceerde onder andere de aanwezigheid van de ziekenhuisapotheker op de
verpleegeenheden. Dit bevordert de visibiliteit van de klinische activiteiten van de ziekenhuisapotheker
en de (h)erkenning door de verschillende zorgverleners en de patiënten. Desalniettemin, blijkt uit de
resultaten van de activiteitenverslagen 2015 dat de gemiddelde tijdsverdeling Back Office (centraal –
vanuit de ziekenhuisapotheek) 70% bedraagt van de tijd besteed aan klinisch-farmaceutische activiteiten
tegenover 30% Front Office (decentraal – op de verpleegafdelingen). We stellen eveneens vast dat 24
ziekenhuizen op de 107 geen enkele Front Office activiteit hebben. De huidige technologie laat de toegang
tot de patiëntendossiers toe, alsook de communicatie op afstand met de zorgverleners waardoor de
medicamenteuze behandeling van de patiënt wordt geoptimaliseerd. Toch is een minimale aanwezigheid,
bijvoorbeeld bij multidisciplinaire vergaderingen, een bron van essentiële informatie voor een meer
efficiënte en vlotte samenwerking.
De resultaten tonen eveneens dat 90% van de ziekenhuizen, ziekenhuisbreed of gedeeltelijk, werken met
een elektronisch patiëntendossier (EPD). Drie vierde van de ziekenhuizen hebben het elektronisch
voorschrift (EVS) van geneesmiddelen ziekenhuisbreed of gedeeltelijk geïmplementeerd. In het kader van
de farmaceutische zorg zijn beide elementen essentieel voor een kwaliteitsvolle interdisciplinaire
samenwerking. Het zijn tevens actiepunten van het plan e-gezondheid die een correcte
informatieoverdracht beogen voor onder meer een betere continuïteit en dus effectievere
farmacotherapie. Bovendien laat deze digitalisering toe om gebruik te maken van instrumenten, zoals
“alerts” voor patiënten met een verhoogd iatrogeen risico. De verdere opvolging van de evoluties met
betrekking tot het EPD en EVS in de ziekenhuizen gebeurt binnen het kader van plan e-gezondheid
(www.plan-egezondheid.be ). Toch zal er in de volgende vragenlijst getracht worden om het proces van
de registratie in het patiëntendossier van zowel adviezen en farmacotherapeutische aanbevelingen als
van andere prestaties met betrekking tot van de farmaceutische zorg door de ziekenhuisapotheker in
kaart te brengen.
Uit de resultaten leren we eveneens meer over de ontwikkeling van klinische farmacie in ziekenhuizen die
niet hebben deelgenomen aan het pilootproject. Een aantal ziekenhuizen (19 op 53 nietpilootziekenhuizen) financierden reeds acties rond klinische farmacie vanuit eigen middelen, overtuigd
van de meerwaarde van deze discipline op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.
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2. Klinische farmacie in het ziekenhuis
Voor het jaar 2015 voorziet het actieplan de ontwikkeling van klinische farmacie, de implementatie van
de basisvoorwaarden voor een gestructureerde en geïntegreerde toepassing van klinische farmacie. Het
opstellen van een visie betreffende klinische farmacie binnen de eigen instelling is een van deze
voorwaarden. Een ander aandachtspunt is het uitwerken van een strategisch plan die de stappen schetst
om deze visie uit te bouwen. Daarbij is een effectieve communicatie van deze visie is van essentieel belang
voor de adhesie van alle zorgverleners betrokkenen in de farmaceutische zorg.
De toegang tot pertinente patiëntengegevens en het registreren van het advies van de
ziekenhuisapotheker in het patiëntendossier zijn eveneens twee noodzakelijke aspecten van de
informatieoverdracht voor een geïntegreerde en verantwoordelijke praktijk van de klinische farmacie.
Enerzijds is het noodzakelijk om het toepassingsgebied van klinische farmacie in kaart te brengen. Voor
welke afdelingen of patiënten-profielen werden er activiteiten ontwikkeld? Voor welke etappes van het
circuit van de patiënt intervenieert de ziekenhuisapotheker? Deze vragen zijn een weergave van de
domeinen waar klinische farmacie wordt toegepast binnen de Belgische ziekenhuizen en laat toe de
evoluties ervan op te volgen. Anderzijds, kan de integratie van de ziekenhuisapothekers binnen het
zorgteam waar klinische farmacie wordt toegepast, de ontwikkeling van klinische farmacie versnellen.

Strategie
2.1.1 Visie
De FOD Volksgezondheid heeft bijzondere aandacht besteed aan de aanwezigheid van een visie, een
strategie en een actieplan in het ziekenhuis rond de toepassing van klinische farmacie.
De visie en bijhorend actieplan (2015-2020) focussen op vier domeinen:
1. optimaliseren van het geneesmiddelengebruik; op de zorgafdeling en centraal;
2. continuïteit van de farmacotherapie in het kader van de transmurale zorg;
3. wetenschappelijke vaardigheden van de ziekenhuisapotheker;
4. overdracht van informatie en communicatie aan de patiënt.
De visie over de toepassing van klinische farmacie definieert het toekomstbeeld van de farmaceutische
zorg in het ziekenhuis. Het betreft de implementatie van farmaceutische zorgen die een impact hebben
op de kwaliteit en efficiëntie van de zorg en op veiligheid voor de patiënt, en dit voor de volgende 5 jaren.
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Bestaat er een visie over de toepassing van klinische farmacie in het ziekenhuis?

Figuur 12. Visie klinische farmacie

Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

Ja

52

43

95

Neen

2

10

12

Tabel 4. Visie klinische farmacie

In de meeste ziekenhuizen is een visie opgesteld over de toepassing van klinische farmacie: 95 van de 107
betrokken ziekenhuizen hebben ‘ja’ geantwoord op bovenstaande vraag en de visie van het ziekenhuis
omtrent de ontwikkeling van klinische farmacie ook toegevoegd.
We noteren dat twee ziekenhuizen die deelgenomen hebben aan het pilootproject, geen visie hebben
ontwikkeld over de toepassing van klinische farmacie in het ziekenhuis, ondanks de opvolging en jaarlijkse
evaluaties door de werkgroep klinische farmacie van de FOD Volksgezondheid.

2.1.2 Beleidsplan
De ontwikkeling van klinische farmacie in het ziekenhuis zou deel moeten uitmaken van het algemene
managementplan van het ziekenhuis. In de vragenlijst informeert de FOD Volksgezondheid naar de
aanwezigheid van een beleidsplan in het ziekenhuis over de toepassing van klinische farmacie. De
bedoeling van de structurele financiering binnen het budget van financiële middelen is het faciliteren van
de ontwikkeling van klinische farmacie en beoogt het zichtbaar maken van de bijdrage van de
ziekenhuisapotheker, met zijn geneesmiddelenkennis, aan een rationale en kwaliteitsvolle
farmaceutische zorg.
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Bestaat er een beleidsplan voor de toepassing van klinische farmacie in het ziekenhuis?

Figuur 13. Beleidsplan rond Klinische Farmacie

Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

Ja

37

26

63

Neen

17

27

44

Tabel 5. Beleidsplan rond klinische farmacie

In 63 ziekenhuizen op 107 (58,9%) werd er een beleidsplan beschreven voor de toepassing en de
ontwikkeling van klinische farmacie. We noteren dat 17 van 54 ziekenhuizen die hebben deelgenomen
aan het pilootproject (31,5 %) nog geen beleidsplan hebben opgesteld, hoewel dit een basisvoorwaarde
is voor het implementeren van klinische farmacie in het ziekenhuis.

Betrokkenheid en communicatie
Klinische farmacie vereist een efficiënte samenwerking tussen zorgverleners en met patiënten. Om dit
mogelijk te maken, is de steun van de directie en van het medisch-farmaceutisch comité noodzakelijk. De
klinische activiteiten van de ziekenhuisapotheker dienen eveneens gekend en erkend te zijn door de
zorgverleners die betrokken zijn bij de farmaceutische zorg. Om zicht te krijgen hierover werden volgende
vragen gesteld aan de ziekenhuizen.
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Wordt de ontwikkeling van klinische farmacie voorgesteld aan het MFC, aan de Medische Raad
en aan de directie?

Figuur 14. Voorstelling ontwikkelingen klinische farmacie

De ontwikkeling van klinische farmacie werden in 88,8% van de ziekenhuizen voorgesteld en besproken
op het medisch-farmaceutisch comité (MFC), terwijl dit niet gebeurde in 11 ziekenhuizen. Een
meerderheid van de ziekenhuizen (94,4%) bespreekt klinische farmacie met hun ziekenhuisdirectie in
tegenstelling tot de voorstelling van de activiteiten klinische farmacie op de Medische raad.

Worden er acties georganiseerd voor een grotere betrokkenheid van de andere zorgverleners
bij klinische farmacie?

Figuur 15. Acties voor een grotere betrokkenheid van klinische farmacie
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Farmaceutische zorg betreft de zorg met het gebruik van geneesmiddelen. De betrokken zorgverleners
zijn dan ook talrijk en hun engagement voor een goed gebruik van medicatie is bepalend. De
patiëntgerichte acties, inclusief hun naasten, ondersteunen het partneriaat met de zorgverleners met als
gemeenschappelijk doel: een zo optimaal mogelijke gezondheidssituatie.
Uit de lezing van deze samenvattende grafiek (figuur 15) blijkt dat vele ziekenhuizen acties organiseren
voor een grotere betrokkenheid van het medisch korps, verpleegkundigen en patiënten voor een goed
gebruik van geneesmiddelen. In slechts de helft van de ziekenhuizen zijn acties gericht op de
apotheekassistenten.

2.2.1 Maakt de ziekenhuisapotheker deel uit van het zorgteam op de verpleegafdeling waar
klinische farmacie wordt toegepast?
Om meer bekendheid te geven aan klinische farmacie bij andere zorgverleners werd bij de pilootprojecten
een multidisciplinaire samenwerking als voorwaarde gesteld. Een fysieke aanwezigheid van de
ziekenhuisapotheker op de verpleegeenheden werd aanbevolen. Op dit moment, zijn ziekenhuizen vrij
om hun klinisch-farmaceutische activiteiten te organiseren in functie van hun middelen (VTE
ziekenhuisapothekers met een klinische activiteit, patiëntendossiers, “alerts” software voor
geneesmiddelenbehandelingen met een hoog iatrogeen risico, etc.) en van hun prioriteiten op het gebied
van kwaliteit van de farmaceutische zorg. Sterker nog, terwijl sommige activiteiten efficiënter uit de Back
Office (bv controle van antibiotica), vereisen anderen vaak verdere discussie met de arts (bv. aanpassing
van een behandeling met antipsychotica en antidepressiva) .

Figuur 16. Ziekenhuisapotheker deel van het team van zorgverstrekkers op de afdeling waar klinische farmacie wordt toegepast

Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

Ja

32

12

44

Neen

8

29

37

Gedeeltelijk

14

12

26

Tabel 6. Ziekenhuisapothekers deel van het team van zorgverstrekkers op de afdeling waar klinische farmacie wordt toegepast
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In 85.2% (46 ziekenhuizen op 54) van de ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de pilootprojecten
maakt de ziekenhuisapotheker volledig of gedeeltelijk deel uit van het zorgteam op de afdeling waar
klinische farmacie wordt toegepast. In de ziekenhuizen die niet hebben deelgenomen in de pilootfase
bedraagt dit percentage 45.2% (24 ziekenhuizen op 53).

Klinische informatiebronnen
De praktijk van klinische farmacie is alleen mogelijk als relevante informatie over de patiënt en zijn
medicatie beschikbaar en toegankelijk zijn voor zorgverleners betrokken bij de farmaceutische zorg.
Daarom is de toegang tot het patiëntendossier essentieel voor de ziekenhuisapotheker waardoor hij
beschikt over de nodige informatie voor een optimale en veilige medicamenteuze behandeling. Evenzo,
vergemakkelijkt het registreren van adviezen, activiteiten en aanbevelingen in een farmaceutisch dossier
de samenwerking met de zorgverleners. Het helpt eveneens om de medicamenteuze behandeling op te
volgen om zo medicatie-gerelateerde problemen te voorkomen en de therapeutische doelen samen met
de patiënt te bereiken.

2.3.1 Toegang tot het medisch patiëntendossier

Figuur 17. Toegang tot het medische patiëntendossier Piloot vs. Niet Piloot

Ja

Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

50

41

91

7

7

5

9

Neen
Gedeeltelijk

4

Tabel 7. Toegang tot het medische patiëntendossier Piloot vs. Niet Piloot

Alle ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan het pilootproject hebben geheel of gedeeltelijk toegang
tot het patiëntendossier. Ook de ziekenhuizen die niet deelnamen aan het pilootproject scoren goed.
Niettegenstaande dat de toegang tot de medische gegevens van de patiënt een sine qua non voorwaarde
is voor het toepassen van klinische farmacie, hebben 7 ziekenhuizen geantwoord dat de
ziekenhuisapotheker geen toegang hebben tot het medisch dossier van de patiënten.
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2.3.2 Toegang tot het verpleegkundig patiëntendossier

Figuur 18. Toegang tot het verpleegkundig patiëntendossier Piloot vs. Niet Piloot

Ja

Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

48

34

82

9

9

10

16

Neen
Gedeeltelijk

6

Tabel 8. Toegang tot het verpleegkundig patiëntendossier Piloot vs. Niet Piloot

Alle ziekenhuizen die hebben deelnamen aan het pilootproject geheel of gedeeltelijk toegang tot het
verpleegkundig patiëntendossier. In 9 ziekenhuizen die niet hebben deelgenomen aan de pilootprojecten
heeft de ziekenhuisapotheker geen toegang tot het verpleegkundig dossier. Geen Front office activiteit of
nog geen digitalisering van het verpleegkundig patiëntendossier zijn mogelijke redenen hiervoor.

2.3.3 Toegang tot de labowaarden van de patiënt

Figuur 19. Toegang tot de labowaarden van de patiënt Piloot vs. Niet Piloot

Ja

Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

53

43

96

8

8

2

3

Neen
Gedeeltelijk

1

Tabel 8. Toegang tot de labowaarden van de patiënt Piloot vs. Niet Piloot

Rapportering activiteiten Klinische Farmacie 2015

26

Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Gezondheidszorg
Federal Platform of Pharmaceutical Care

In de meeste ziekenhuizen heeft de ziekenhuisapotheker toegang tot de laboresultaten. We noteren
daarentegen dat in 8 ziekenhuizen de ziekenhuisapotheker geen toegang heeft tot deze resultaten terwijl
deze onontbeerlijk zijn voor een efficiënte toepassing van klinische farmacie.

2.3.4 Toegang tot het farmaceutisch dossier van de patiënt en aanbrengen van klinischfarmaceutisch advies in patiëntendossier
Het gebruik van een farmaceutisch patiëntendossier is essentieel voor het in praktijk brengen van
farmaceutische zorg. De ziekenhuisapotheker kan er informatie over de medicatie van de patiënt
optekenen. De ziekenhuisapotheker kan er de verschillende prestaties van farmaceutische zorg noteren,
alsook zijn farmacotherapeutische aanbevelingen. Bovendien is het farmaceutische dossier van cruciaal
belang om te communiceren met de andere zorgverleners en de patiënt. Het goed documenteren levert
informatie voor de besluitvorming die nuttig is voor een optimale farmacotherapie.

Figuur 20. Toegang tot het farmaceutisch dossier/het therapieplan van de patiënt Piloot vs. Niet Piloot

Figuur 21. Noteren van klinisch-therapeutisch advies in het patiëntendossier Piloot vs. Niet Piloot

In 97 ziekenhuizen op 107 is er een volledige of gedeeltelijke toegang tot het farmaceutisch dossier van
de patiënt. In 62 ziekenhuizen op 107 (57.9%), is het mogelijk om een farmacotherapeutisch advies te
noteren in het patiëntendossier. Evenwel, bestaat er een belangrijk verschil tussen de ziekenhuizen die
hebben deelgenomen aan de pilootprojecten en de ziekenhuizen die niet deelnamen. In 64.2% van de
ziekenhuizen die niet deelnamen aan de pilootfase kunnen inderdaad geen farmacotherapeutische
adviezen noteren in het patiëntendossier.
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Klinische farmacie per toepassingsgebied
De keuze voor het toepassingsgebied van klinische farmacie hangt af van verschillende factoren. In functie
van zijn middelen en prioriteiten, bepaalt elk ziekenhuis, de doelgroep of de medische discipline met de
hoogste noden. In die zin, laat een risicoanalyse toe om zich te richten op de meest kwetsbare groepen
ten aanzien van een oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen en helpt deze om de middelen op de beste
manier toe te wijzen.

2.4.1 Op welke afdelingen/voor welke medische discipline wordt klinische farmacie
toegepast?

Figuur 22. Toepassing Klinische Farmacie per afdeling/discipline

De resultaten tonen een gelijkenis in de verdeling van de afdelingen tussen ziekenhuizen die deelnamen
aan een pilootproject en diegenen die niet deelnamen. Het aantal afdelingen of de vermelde disciplines
(278 voor 107 ziekenhuizen) getuigen dat in veel ziekenhuizen klinische farmacie wordt toegepast op
méér dan één afdeling.
In bijna de helft van de ziekenhuizen (52/107) is klinische farmacie van toepassing op geriatrie. Geriatrie
is vanwege de polypathologie en polyfarmacie bij oudere patiënten een afdeling waar klinische farmacie
zinvol is. Klinische farmacie wordt ook toegepast op afdelingen met veelvoudige en complexe
ziektebeelden (intensieve zorgen), waar het kwantitatief gebruik van geneesmiddelen belangrijk is of
moeilijk aan te passen (oncologie, orthopedie, psychiatrie). De spoedgevallendienst wordt door
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sommigen gezien als een ideaal beginpunt om klinische farmacie te integreren in de zorg. Pediatrie en
farmaceutische zorg voor kinderen zijn belangrijke domeinen voor de toepassing van klinische farmacie,
10% (12/107) van de ziekenhuizen geven hieraan aandacht.

Om het percentage van “andere afdelingen” te verminderen zal dit in de vragenlijst worden verfijnd.
Enkele ziekenhuizen hebben inderdaad de keuze gemaakt om voornamelijk Back Office activiteiten te
realiseren en/of niet-geïndividualiseerde activiteiten, t.t.z. activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling
van tools en processen gericht op het gehele zorgteam en/of de patiënten.

2.4.2 Wordt klinische farmacie toegepast voor speciale doelgroepen?

Figuur 23. Toepassing Klinische Farmacie per doelgroep

Met 40% vormen de patiënten met een geriatrisch profiel de belangrijkste doelgroep voor de toepassing
van klinische farmacie, dit vanwege de polymorbiditeit en polyfarmacie die karakteristiek zijn bij oudere
patiënten. Een ander belangrijke doelgroep zijn de patiënten met parenterale voeding (25,2%). Kinderen
en gedialyseerde patiënten vertegenwoordigen respectievelijk 9,3% en 0,9% van de doelgroepen.
Niettemin is ook hier het percentage van “andere doelgroepen” te hoog om hier accurate informatie uit
te halen. Net als bij de vorige vraag zal de vragenlijst 2016 worden verfijnd voor een duidelijkere weergave
van de doelgroepen.

2.4.3 Voor welke processen in de farmacotherapie wordt klinische farmacie toegepast ?
Klinische farmacie kan worden toegepast op gebied van alle processen die invloed hebben op de zorg van
de patiënt. En op elk gebied, is de opdracht van de ziekenhuisapotheker de volgende: de veiligheid en de
kwaliteit van de geneesmiddelen gerelateerde processen voor de patiënt verbeteren en ervoor zorgen
dat de 7 j’s worden gerespecteerd: juiste patiënt, juiste dosering, juiste wijze van toediening, juiste tijd,
juiste medicatie met de juiste informatie en de juiste documentatie.
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Figuur 24. Toepassing Klinische Farmacie per proces in de farmacotherapie

Piloot (N=54)

Niet piloot (N=53)

Totaal (N=107)

Tijdens verblijf

53

46

99

Bij opname

38

23

61

Bij ontslag

29

13

42

Andere processen

9

10

19

Intramurale
transfermomenten
Pre-operatief consult

12

5

17

7

4

11

Poliklinische consultatie

6

2

8

Tabel 10. Toepassing Klinische Farmacie per proces in de farmacotherapie Piloot vs. Niet-Piloot

Uit de resultaten van de activiteitenverslagen is het overduidelijk dat in het eerste jaar van de structurele
financiering de ziekenhuizen vooral gewerkt hebben aan het opstellen en verbeteren van de processen in
de farmacotherapie tijdens het verblijf van de patiënt in het ziekenhuis (92,5%). Het zorgaanbod klinische
farmacie bij opname is in 57% of in 61 van de 107 ziekenhuizen van toepassing of in ontwikkeling. Dit is
te verklaren daar de toepassing van klinische farmacie het voornaamst is tijdens deze twee etappes door
de belangrijke impact hiervan tijdens de hospitalisatie van de patiënt. De ziekenhuisapotheker was minder
betrokken bij het ontslag van de patiënt. In 2016 legt het actieplan klinische farmacie de focus op het
opname- en ontslagbeleid. We verwachten dat dit een invloed zal hebben op de volgende resultaten met
betrekking tot deze processen. Het is vanzelfsprekend dat er onvoldoende human ressources en
ziekenhuisapothekers zijn om deze processen uit te voeren. Daarentegen heeft de ziekenhuisapotheker
de rol om processen met betrekking tot farmaceutische zorg uit te werken in samenwerking met andere
zorgverleners en bij voorkeur te interveniëren op momenten waarop zijn competenties het meest vereist
zijn.
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2.4.4 Voor welke geneesmiddelengroepen wordt klinische farmacie toegepast ?

Figuur 25. Toepassing klinische farmacie per geneesmiddelengroep

De resultaten tonen dat sommige ziekenhuizen specifieke aandacht besteden aan een groep van met een
hoog risico iatrogene geneesmiddelen zoals antibiotica, anticoagulantia, cytostatica en analgetica. De
aandacht voor deze geneesmiddelen wordt eveneens aangemoedigd via het contract kwaliteit en
patiëntveiligheid tussen de ziekenhuizen en de FOD Volksgezondheid, alsook via een accrediteringstraject
waaraan een groeiend aantal ziekenhuizen deelnemen. Het feit dat de groep “andere” uit 46.7% bestaat
ligt waarschijnlijk aan het feit dat de vraag onvoldoende keuzemogelijkheden bood. Bij nadere analyse
betreffen deze andere parenterale voeding en andere hoog-risico medicatie zoals geconcentreerde
elektrolyten en verdovende middelen.

Kwaliteit en veiligheid van de farmacotherapie
De kwaliteit en de veiligheid van de geneesmiddelentherapie nemen een belangrijke plaats in het
ziekenhuiszorgbeleid. De toepassing van klinische farmacie is een duidelijke manier om de kwaliteit en de
efficiëntie van de farmaceutische zorg te verbeteren.
De veiligheid van de patiënt is en blijft een topprioriteit voor het ziekenhuis. Dit geldt eveneens voor de
ziekenhuisapotheek, met een sterke focus op het vermijden van medicatiefouten. Deze fouten kunnen
zich manifesteren zowel binnen de ziekenhuisapotheek, bijvoorbeeld bij het afleveren van een verkeerd
medicijn, als buiten de ziekenhuisapotheek, bijvoorbeeld op het vlak van de medicatietoediening of het
medicatievoorschrift.
De ziekenhuisapotheek streeft naar de meest effectieve farmaceutische zorg met als doel zo groot
mogelijke gezondheidswinst in termen van mortaliteit en/of kwaliteit van leven .
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De analyse van het geneesmiddelgebruik in correlatie met Evidence-Based Medicine is een efficiënte
manier om de rationaliteit van het geneesmiddelenvoorschrift te bestuderen en indien van toepassing,
standaardprotocollen ontwikkelen.

Voor welke domeinen wordt de klinische ziekenhuisapotheker betrokken in het ziekenhuis?

Figuur 26. Betrokkenheid van de klinische ziekenhuisapotheker per domein

Deze resultaten tonen de belangrijke betrokkenheid van de klinische ziekenhuisapothekers aangaande de
domeinen gelinkt aan de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënt. We noteren dat één derde
van de klinische ziekenhuisapothekers betrokken zijn bij de continuïteit van de geneesmiddelenbehandeling.
De betrokkenheid van de ziekenhuisapotheker bij het accrediteringstraject is duidelijk verschillend tussen
de tussen Nederlandstalige en Franstalige ziekenhuizen zoals de onderstaande analyse aantoont (figuur
27).
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Figuur 27. Betrokkenheid van de klinische ziekenhuisapotheker in accreditatie Franstalig vs. Nederlandstalig

De bevordering van accrediteringstrajecten in de ziekenhuizen ingegeven door het gezondheidsbeleid in
Vlaanderen verklaart inderdaad de grote betrokkenheid van de ziekenhuisapothekers in deze regio. Op
dit ogenblik zijn er een aantal ziekenhuizen in Wallonië die werken voor een accreditering. Voor deze
accreditering hebben de ziekenhuisapothekers een belangrijke rol onder meer wat betreft hoog-risico
medicatie en medication reconcilation.
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Conclusie “Klinische farmacie in het ziekenhuis”
Het eerste jaar van het actieplan had als doelstelling dat de ziekenhuizen de basisvoorwaarden voor de
verdere ontwikkeling van klinische farmacie invoeren.
Een eerste voorwaarde is het opstellen van een visie over de plaats van klinische farmacie in het
ziekenhuis voor de komende 5 jaar en het bepalen van een strategie om deze visie te ontplooien. De visie
werd vastgelegd in 9 op de 10 ziekenhuizen en een strategie werd bepaald in 6 ziekenhuizen op 10.
De ontwikkeling van klinische farmacie vereist de betrokkenheid van vele actoren zoals de directie en het
medisch-farmaceutisch comité. Dit is effectief zo in meer dan 90% van de ziekenhuizen. De
farmaceutische zorgverlening is multidisciplinair en in het merendeel van de ziekenhuizen (tussen 70 en
80%) is er een versterkte samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen, patiënten en
ziekenhuisapothekers. Een belangrijke vaststelling betreft de plaats die de ziekenhuisapotheker inneemt
bij de organisatie van de zorg en zijn groeiende integratie op de verpleegafdelingen. De
ziekenhuisapotheker, die klinische-farmaceutische activiteiten uitvoert op een verpleegafdeling, maakt in
65% van de ziekenhuizen, deel uit, geheel of gedeeltelijk, van het zorgteam. In de helft van de
ziekenhuizen werden er acties opgezet om de apotheekassistenten meer te betrekken bij de
farmaceutische zorg.
Een andere sine qua non voorwaarde is de toegang van de ziekenhuisapotheker tot de relevante gegevens
van de patiënten met betrekking tot hun gezondheidstoestand. Dit is het geval in de meeste ziekenhuizen
(100 op 107 ziekenhuizen). Er zijn nog enkele ziekenhuizen, waar de toegang tot deze gegevens beperkt
is waardoor de toepassing van geïndividualiseerde klinisch-farmaceutische activiteiten wordt belemmerd.
In 6 op 10 ziekenhuizen kan de ziekenhuisapotheker farmacotherapeutische adviezen noteren in het
patiëntendossier.
Om de ontwikkeling van de klinisch-farmaceutische activiteiten op een effectieve wijze op te volgen is het
van belang om deze activiteiten in kaart te brengen. De resultaten tonen dat de ziekenhuizen prioritair
kiezen voor afdelingen waar klinische farmacie het meeste impact heeft en waar de rol van de
ziekenhuisapotheker het meeste evident blijkt. Zo kiest men onder andere voor verpleegafdelingen met
patiënten met polymedicatie of voor verpleegeenheden die complexe zorg verlenen met regelmatig
gebruik van hoog-risico medicatie of belangrijke dosisaanpassingen. We stellen eveneens vast dat de
ziekenhuisapotheker in belangrijke mate betrokken is bij processen die de kwaliteit van de zorg en de
veiligheid van de patiënt beogen.
Als besluit van dit onderdeel kunnen we vaststellen dat bij een meerderheid van de ziekenhuizen de
basisvoorwaarden zijn voorzien om de ontwikkeling van klinische farmacie verder te zetten. We merken
echter aanzienlijke verschillen tussen de ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de pilootprojecten
en deze die pas een financiering hebben ontvangen sinds 2014.

Rapportering activiteiten Klinische Farmacie 2015

34

Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Gezondheidszorg
Federal Platform of Pharmaceutical Care

3. Activiteiten klinische farmacie
Activiteiten klinische farmacie
In België is de farmaceutische zorg sinds 1 mei 2006 door de wetgever erkend als kerntaak van de
apotheker4 (KB nr. 78 - zie artikel 4 § 2bis). Klinische farmacie is het engagement van de apotheker, om in
samenwerking met andere zorgverleners het therapieplan van de patiënt te optimaliseren.
Aangezien de risico’s en de kosten verbonden (hospitalisatie, heropnames, verlenging van ligdagduur,
klinische gevolgen, ….) aan medicatiefouten is er aandacht nodig voor de veiligheid en de kwaliteit van de
geneesmiddelentherapie. Dankzij zijn farmacotherapeutische kennis kan de ziekenhuisapotheker zowel
samenwerken met het medisch, het verpleegkundig en het paramedisch team alsook met de patiënt en
deelnemen aan het verhelpen van de problemen.
Klinische farmacie is eveneens een essentiële schakel voor elk beleid gericht op de continuïteit van de
farmaceutische zorg. Het opstellen van een correcte medicatieanamnese kent de ziekenhuisapotheker de
historiek en heeft hij een grondig overzicht van de thuismedicatie. De kennis van de patiënt en zijn
therapietrouw betreffende zijn medicatie worden zo eveneens geëvalueerd. De toegevoegde waarde van
de interventie5 van de ziekenhuisapotheker hangt af van de voorafgaande analyse van het voorschrift en
de verzamelde informatie over de patiënt. Op basis van al deze gegevens kan hij het farmaceutisch dossier
van de patiënt opstellen en de medicamenteuze therapie opvolgen volgens een gestructureerde
methode. De klinische ziekenhuisapotheker intervenieert gedurende de hospitalisatie van de patiënt en
analyseert regelmatig de voorgeschreven behandeling, zijn toediening van de medicatie en zijn opvolging.
Hij intervenieert op sleutelmomenten tijdens het proces betreffende de continuïteit van de
farmaceutische zorgen, aanbevelingen/inlichtingen gericht aan de patiënt en de huisarts worden op- en
voorgesteld bij het ontslag.

4

Wet van 1 mei 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen,.

Interventie van de ziekenhuisapotheker : voorstel of advies voor wijziging of aanpassing van een behandeling of van een
therapeutisch schema met controle en opvolging van deze laatste.
5
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Patiëntgerichte klinisch-farmaceutische dienstverlening
Acties en adviezen van de ziekenhuisapotheker in een multidisciplinair zorgteam
OPNAME

HOSPITAAL VERBLIJF

ONTSLAG

Anamnese

Farmacotherapie
Monitoring

Continuïteit
Farmacotherapie

Documenteren van de
medicatiehistoriek van de
patiënt

Adviezen, informatie en
documentatie betreffende de
farmacotherapie

Informatie over
ontslagmedicatie aan patiënt
en eerstelijnszorg

Farmacotherapeutische
evaluatie van de
voorgeschreven
geneesmiddelen

Opvolging van de
farmacotherapie

Adviseren van de patiënt

Registratie van een correcte
medicatielijst

Voor elke activiteit, bij opname, verblijf en ontslag wordt er gevraagd:
o of die van toepassing is: ja, neen of in ontwikkeling
o indien toegepast: ziekenhuisbreed of op sommige diensten (welke?)
o en of er een indicator wordt gemeten
In de figuren 28, 31 en 34 worden deze activiteiten weergegeven in een histogram. Hoe donkerder de
kleur, hoe meer de activiteit wordt toegepast op een uitgebreide manier en opgevolgd met een indicator.

OPNAME
-

Bevragen van de thuismedicatie volgens een standaard methode eigen aan het ziekenhuis?
Opstellen van een correcte en geactualiseerde lijst van de geneesmiddelen?
Registratie van een correcte en geactualiseerde lijst van de geneesmiddelen in het medisch dossier van
de patiënt?
Evaluatie van de thuismedicatie et formuleren van een advies voor de behandelende arts in geval van
afwijkingen?

Figuur 28. Klinische-farmaceutische activiteiten tijdens de opname
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De opeenvolgende activiteiten in de opnamefase worden ongeveer door de helft van de instellingen
toegepast (40-52 ziekenhuizen). Een vierde van de instellingen (20-34 ziekenhuizen) gaf aan dat deze
activiteiten in ontwikkeling zijn en een derde (27-47 ziekenhuizen) heeft nog geen activiteiten klinische
farmacie bij opname. Een tiende van de instellingen meet de activiteiten met behulp van een indicator (913 ziekenhuizen).
Om deze klinisch farmaceutische activiteiten wat beter in kaart te brengen kozen we voor een semikwantitatieve analyse voor de 3 onderdelen opname, verblijf en ontslag. Deze methode werd
gedetailleerd beschreven onder ‘Methodologie analyse activiteitenverslagen: semi-kwantitatieve analyse’
(pg 10)
De scores worden best met de nodig voorzichtigheid geïnterpreteerd. Vooreerst werd voor het opvolgen
van de activiteiten aan de hand van indicatoren een hoge score toegekend (100/200) waardoor
ziekenhuizen die geen indicatoren hebben, minder hoge scores halen. Ook werden hogere scores
toegekend aan Back Office activiteiten. Bijkomend werd de interpretatie van de resultaten bemoeilijkt
door een fout bij de vertaling van de vragenlijst (in het Nederlands “ziekenhuisbreed” en het Frans “in het
ziekenhuis”).

Figuur 29. Score Klinische-farmaceutische activiteiten tijdens de opname

Voor wat betreft de activiteiten bij opname van de patiënt zien we dat de meeste instellingen minder dan
50/100 scoort. De mediaan situeert zicht op 15,62 punten. De meeste instellingen met een hogere score
zijn de ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de pilootprojecten, al zijn het 2 ziekenhuizen die niet
hebben deelgenomen die de hoogste scores voor dit onderdeel behalen. Deze twee instellingen maken
deel uit van een ziekenhuisgroep waarvan één ziekenhuis deel uitmaakt van het pilootproject en zo
hebben kunnen profiteren van hun ervaringen. Bij de ziekenhuizen die betrokken waren bij de pilootfase,
zijn 13 instellingen met score 0 en passen dus geen enkele van de klinisch-farmaceutische activiteiten toe
bij de opname, terwijl er 4 instellingen die deel uitmaakten van de pilootprojecten 0 scoren.
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Figuur 30. Boxplot scores Klinische-farmaceutische activiteitentijdens de opname Piloot vs. Niet Piloot

Wanneer we naar de boxplot kijken in figuur 30, zien we dat de niet-piloot groep 0 tot 35 punten scoort
maar zijn er toch enkele outliers. Deze outliers scoren heel wat beter op vlak van activiteiten m.b.t. de
opname in vergelijking met de rest van hun groep. Bij de verdeling van de scores van de instellingen uit
de vroegere pilootprojecten zien we een grotere spreiding van de gegevens (0 tot 68,75 punten) waarbij
de middelste 50% van de instellingen scoort tussen 12,5 en 37,5 punten. Ook de mediaan en het
gemiddelde tonen dat de “piloot-groep” beter scoort voor de opname (medniet-piloot=12,5 en gemnietpiloot=14,86 vs. medpiloot=21,88 en gempiloot=25,87) en dit verschil bleek significant uit een nonparametrische test (p=0.0004).

VERBLIJF
-

Organiseren van acties of medewerking aan acties ter bevordering van het individuele rationeel gebruik?
Bevorderen van een naadloze overdracht van de geneesmiddelentherapie bij intramurale
transfer/wijziging van zorgsetting op een gestandaardiseerde wijze?
Evalueren van de voorschriften door de klinische ziekenhuisapotheker vóór de aflevering/toediening?
Actief deelnemen aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met artsen en verpleegkundigen op de
afdeling?
Opvolgen van de resultaten van de voorgestelde adviezen?
Evalueren van de medicatieschema’s en voorstellen van aanbevelingen aan artsen om de therapie te
optimaliseren?
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Figuur 31. Klinische-farmaceutische activiteiten tijdens het verblijf

Voor klinisch-farmaceutische activiteiten tijdens de hospitalisatie zijn er sterke verschillen tussen de
toepassing van de verschillende activiteiten. Een aspect dat al goed ontwikkeld is, is het evalueren van de
medicatieschema’s. Voor deze activiteit hebben 29 ziekenhuizen (27%) indicatoren ontwikkeld. Ook voor
het opvolgen van de resultaten van de voorgestelde adviezen werden in heel wat instellingen indicatoren
opgesteld (24%).In 15 ziekenhuizen (14%) worden de medicatieschema’s niet geëvalueerd. In 41% van de
instellingen zijn er acties voor het verzekeren van een volledige informatieoverdracht bij een transfert
intramuros. Voor 23% van de ziekenhuizen zijn deze acties in ontwikkeling en 59% van de ziekenhuizen
verklaart nog geen klinisch-farmaceutische activiteiten te hebben ontwikkeld in dit domein.

Figuur 32. Score Klinische-farmaceutische activiteiten tijdens het verblijf

Voor de activiteiten tijdens het verblijf krijgen we een gelijkaardig beeld: het zijn vooral de instellingen uit
het pilootproject die de hoogste scores behalen. Er zijn wel enkele niet-piloot instellingen die hogere
scores behalen. De 2 instellingen die geen enkele klinische activiteit uitvoeren m.b.t. het verblijf van de
patiënt namen geen deel aan het pilootproject. Ondanks het feit dat de ziekenhuizen er beter scoren voor
het onderdeel “verblijf” dan voor het onderdeel “opname”, met een mediaan van 25 punten tegen 15,62,
scoren de meeste ziekenhuizen laag. Toch behalen 13 instellingen een score van meer dan 50/100.
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Figuur 33. Boxplot scores Klinische-farmaceutische activiteiten tijdens het verblijf Piloot vs. Niet Piloot

De boxplot toont de bredere spreiding van de scores bij de groep van ziekenhuizen die hebben
meegewerkt aan een pilootproject. Voor 50% van deze groep situeert de score zich tussen 20,83 en 45,83
punten. We noteren voor deze groep een spreiding van de scores van 6,25 tot 75 punten. Opnieuw
hebben de instellingen van de niet-pilootgroep een lagere score voor het onderdeel “verblijf” tussen 0 en
54,17 punten en 50% van deze groep scoort tussen 8,33 en 27,08 punten met enkele ziekenhuizen die
een hogere score behalen. Met een gemiddelde van 20,44 en een mediaan van 1,.67 punten scoort de
niet-piloot groep significant lager (p<0.0001) dan de instellingen uit de pilootgroep (gempiloot=3480 en
medpiloot=32,29).

ONTSLAG
-

Informeren van de patiënt bij gebruik van specifieke geneesmiddelen?
Ontslaggesprek met de patiënt en/of zijn familie in verband met zijn medicatie?
Schriftelijk opstellen van een eenvoudig en begrijpbaar medicatieschema voor de patiënt bij ontslag?
Bijdragen tot het opstellen van een correcte overdracht van de geneesmiddelentherapie aan
huisarts/andere zorginstelling op een gestandaardiseerde wijze?

Figuur 34. Klinische-farmaceutische activiteiten tijdens het ontslag
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De fase van het ontslag is deze waar de klinisch-farmaceutische activiteiten het minst ontwikkeld zijn. Dit
kan verklaart worden doordat de middelen worden ingezet voor de fases “opname” en “verblijf”, vanwege
hun impact gedurende de hospitalisatie. Weinig ziekenhuizen passen activiteiten toe met betrekking tot
de informatieoverdracht bij ontslag die aangepast is aan de patiënt, de huisarts of andere zorgverleners
in de eerstelijnsgezondheidszorg en hiervoor ook indicatoren gebruiken. In 40-61% van de ziekenhuizen
worden deze activiteiten niet toegepast en bij ongeveer 15-23% is de activiteit nog in ontwikkeling. De
laagste score wordt behaald voor het ontslaggesprek met de patiënt of zijn familie i.v.m. zijn medicatie.
Desalniettemin, iets minder dan een kwart van de ziekenhuizen (23%) past deze activiteit toe en waarvan
voor 15% van de ziekenhuizen in ontwikkeling is. In 65 instellingen wordt deze activiteit niet toegepast.

Figuur 35. Referentiegrafiek score Klinische Farmaceutische activiteiten tijdens het ontslag

De klinisch-farmaceutische activiteiten m.b.t. het ontslag van de patiënt geven nog meer het verschil weer
tussen de instellingen uit het pilootproject en de andere instellingen. Dit zou men kunnen verklaren door
een grotere aanwezigheid van ziekenhuisapothekers op de afdelingen in ziekenhuizen die deelnamen aan
het pilootproject. In de groep van niet-pilootziekenhuizen zijn er 20 instellingen die geen enkele activiteit
toepassen bij het ontslag van de patiënt versus 3 instellingen uit de groep met een pilootproject.
Daarnaast zijn het vooral de niet-piloot instellingen die de laagste score hebben. Dit vertaalt zich ook in
een zeer lage mediaan van 12,5 punten. Slechts 9 ziekenhuizen scoren hoger dan 50/100 (7 piloot, 2 nietpiloot).

Figuur 36. Boxplot scores klinische farmaceutische activiteiten tijdens het ontslag Piloot vs. Niet Piloot
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In de boxplot zien we voor beide groepen enkele outliers. De meerderheid van de instellingen in de piloot
en de niet-piloot groep scoort respectievelijk tussen 0 en 28.13 punten en 0 en 43.75 punten. De
instellingen met een hogere score worden als outlier beschouwd ten opzichte van de rest van hun groep.
Het gemiddelde in de niet-piloot groep bedraagt 9.08 en de mediaan 3.13 punten, terwijl deze in de
pilootgroep respectievelijk 22.22 en 18.75 punten bedragen. Ook hier bleek het verschil tussen beide
groepen significant (p<0.0001).

GLOBALE EVALUATIE VAN DE KLINISCH-FARMACEUTISCHE ACTIVITEITEN
Een gemiddelde werd berekend op basis van de scores van opname, verblijf en ontslag, deze totaalscore
is weergegeven in figuur 37. Zeven instellingen scoren hoger dan 50/100 (3 niet-piloot, 4 piloot). De
ziekenhuizen die niet deelnamen aan het pilootproject behalen lagere scores, alhoewel het ziekenhuis dat
de hoogste score behaalde tot deze groep behoort. De meerderheid van de niet-pilootgroep behaalt een
totaalscore van 0 tot 32,29 punten, terwijl de spreiding in de pilootgroep van 9,38 tot 62,5 punten gaat.
De ziekenhuizen uit de pilootgroep scoren beter dan de andere instellingen (medniet-piloot=10,42 en gemnietpiloot=14,79 vs. medpiloot=23,96 en gempiloot=27,63). Uit een non-parametrische test blijkt dat de verschillen
voor de totaalscore groot genoeg zijn om significant te zijn (p<0.0001).

Figuur 37. Totaalscore klinische-farmaceutische activiteiten piloot vs niet piloot

Figuur 38. Boxplot totaalscore klinische-farmaceutische activiteiten
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We kunnen concluderen dat de instellingen die hebben deelgenomen aan de pilootprojecten verder staan
in het toepassen van klinisch-farmaceutische activiteiten en dit zowel op vlak van opname, verblijf als
ontslag. Het gemiddelde van beide groepen lag voor elk onderdeel onder 50 punten en ook de mediaan
overschrijd deze grens niet. Er zijn daarentegen wel instellingen die reeds positieve resultaten behalen,
ook in de niet-pilootgroep.

ALGEMENE ORGANISATIE

Figuur 39 Organisatie van klinische-farmaceutische activiteiten

Voor de klinisch-farmaceutische activiteiten op vlak van organisatie (figuur 39) zien we dat vooral het
opstellen van een visie en doelstellingen over de ontwikkeling van klinische farmacie en het rapporteren
van acties/outcome van de toepassing van klinische farmacie aan de directie en het MFC toegepast
worden. Daarna volgen het meewerken aan het analyseren van incidenten in het kader van het intern
meld- en leersysteem en het meten, analyseren en communiceren van de resultaten aan alle
betrokkenen. In mindere mate komen aan bod: het rapporteren van acties/outcome van de toepassing
van klinische farmacie op de afdeling of het ziekenhuis en het meewerken aan het melden van
incidenten/bijwerkingen in het kader van de farmacovigilantie.

Rapportering activiteiten Klinische Farmacie 2015

43

Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

DG Gezondheidszorg
Federal Platform of Pharmaceutical Care

Conclusie “Activiteiten klinische farmacie”
Voor een vlotte leesbaarheid van de resultaten, werd een semi-kwantitatieve analyse uitgevoerd van de
activiteiten. Ondanks de onvolkomenheden beschouwen we deze meting van de klinisch-farmaceutische
activiteiten in 2015 aan de hand van scores als een nulmeting.
De resultaten tonen dat de diverse acties in verschillende mate bij de opname van de patiënt worden
toegepast door de helft van de ziekenhuizen. Het opstellen van een correcte en geactualiseerde
medicatielijst wordt het meest toegepast tijdens deze fase.
Tijdens het verblijf is de ziekenhuisapotheker voornamelijk actief bij de evaluatie van het
medicatieschema van de gehospitaliseerde patiënt. Ook het evalueren van het voorschrift voor de
aflevering scoort goed, in tegenstelling tot de processen, die een correcte informatieoverdracht bij een
intramuros transfer bevorderen, die nog weinig worden toegepast.
Het informeren van de patiënt over zijn medicatie en het opstellen van een begrijpelijk medicatieschema
zijn redelijk verspreid (60% van de ziekenhuizen).
Volgens de verschillende scores, zijn de activiteiten bij opname en ontslag het minst ontwikkeld. Dit kan
worden verklaard door het feit dat de tussenkomst van ziekenhuisapotheker tijdens het verblijf van de
patiënt makkelijker te organiseren is op de verpleegeenheden en à fortiori vanuit de apotheek. In 2016
zal de vragenlijst gericht zijn op de opname en het ontslag van de patiënten om zo de praktijken in deze
twee fasen beter in kaart te brengen.
Deze analyse benadrukt opnieuw de verschillen tussen de ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de
pilootprojecten en deze die niet hebben deelgenomen (aangetoond door de boxplots). We stellen een
grotere aanwezigheid van ziekenhuisapothekers op de verpleegafdelingen vast (figuur 16) en het
frequenter gebruik van opvolgindicatoren (figuren 43 en 44) .
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4. Verbeterprocessen
Indicatoren
4.1.1 Standaard structuurindicatoren
De structuurindicatoren meten elementen van de organisatie van het ziekenhuis die de toepassing van
klinische farmacie mogelijk maakt. De structuurindicatoren zijn standaardindicatoren voor alle
ziekenhuizen en worden één maal per jaar gemeten en vervolgens gerapporteerd in het
activiteitenverslag.
We meten het aantal ziekenhuisapothekers, uitgedrukt in VTE, werkzaam in het domein van de klinische farmacie. Hiermee
bedoelen we zowel de Back office (vanuit de ziekenhuisapotheek) als de Front office (op de zorgeenheid) activiteiten van
klinische farmacie* van de ziekenhuisapotheker(s).
Teller
Noemer

Teller
Noemer

Aantal VTE ziekenhuisapothekers actief betrokken bij klinische farmacie
Totaal aantal VTE ziekenhuisapothekers
Tabel 11. Structuurindicator 1
Aantal VTE ziekenhuisapothekers actief betrokken bij klinische farmacie
Totaal aantal erkende ziekenhuisbedden
Tabel 12. Structuurindicator 2

* Activiteiten van klinische farmacie = alle activiteiten op het vlak van de farmaceutische zorg uitgevoerd door een
ziekenhuisapotheker en gericht op ofwel de patiënten van een welbepaalde verpleegeenheid,(bv. geriatrie) ofwel, transversaal,
op een welbepaalde patiëntenpopulatie met een gemeenschappelijke pathologie (bv. mucoviscidose, pijn), met een
gemeenschappelijk criterium (bv. de leeftijd) of die een bepaalde geneesmiddelenklasse innemen (bv. antibiotica, orale
anticoagulantia).

In de helft van de ziekenhuizen situeert het percentage van de tijd besteed aan klinisch-farmaceutisch
activiteiten door de ziekenhuisapothekers tussen 9,33% en 21,02% (figuur 40). Het gemiddelde voor de
eerste structuurindicator bedraagt 16,27%. Die waarden zullen vergeleken moeten worden met de
waarden van 2016 omdat bepaalde ziekenhuizen de teller geïnterpreteerd hebben als het aantal
ziekenhuisapothekers dat gefinancierd wordt door het budget van de financiële middelen en niet als het
aantal apothekers die klinisch-farmaceutische activiteiten uitvoeren.

Figuur 40. Percentage ziekenhuisapothekers met klinische activiteiten ten opzichte van totaal aantal ziekenhuisapothekers
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In figuur 41 worden de teller en de noemer van deze structuurindicator weergegeven in de vorm van een
puntenwolk. De onafhankelijke variabele (totaal aantal VTE ziekenhuisapothekers) staat op de x-as en de
afhankelijke variabele (aantal VTE klinische ziekenhuisapothekers) staat op de y-as. De lijn die door de
gegevens loopt is de regressielijn. De correlatiewaarde is matig maar nog significant (‘r’, de
correlatiecoëfficiënt van Spearman), we kunnen dus besluiten dat er een matige positieve correlatie
bestaat tussen de twee variabelen. Toch zien we instellingen die erg ver verwijderd zijn van de
regressierechte. Dit zijn, met andere woorden, instellingen met veel VTE ziekenhuisapothekers maar
weinig VTE klinische ziekenhuisapothekers. En omgekeerd zijn er ook kleine instellingen met minder
middelen (weinig ziekenhuisapothekers) waarvan de meeste ziekenhuisapothekers klinische activiteiten
uitvoeren naast hun andere taken.

Figuur 41. Correlatie tussen het aantal VTE klinische ziekenhuisapothekers en het totaal aantal VTE ziekenhuisapothekers

Uit de analyse van de tweede structuurindicator blijkt dat er geen relevante conclusies kunnen getrokken
worden.

4.1.2 Proces- en resultaatsindicatoren
In de enquête werd aan de ziekenhuizen gevraagd of ze eigen proces- en/of resultaatsindicatoren
gebruiken om de ontwikkeling en de opvolging van klinische farmacie te meten. De proces- en
resultaatsindicatoren meten de gecentraliseerde (Back Office) of gedecentraliseerde (Front Office)
activiteiten. Het gebruik van deze indicatoren was in 2015 niet verplicht.
De instellingen die hebben deelgenomen aan de pilootprojecten bepaalden in totaal 77 procesindicatoren
waarvan er 70 effectief werden gemeten. Ziekenhuizen die niet hebben deelgenomen bepaalden 37
indicatoren, waarvan er 27 werden gemeten. In onderstaande tabel is eveneens te zien dat sommige
ziekenhuizen verschillende indicatoren hebben uitgewerkt en gemeten.
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Figuur 43. Aantal ziekenhuizen met 1, 2, 3 of 4 bepaalde procesindicatoren vs. aantal gemeten procesindicatoren

In vergelijking met de procesindicatoren, zijn er slechts 25 resultaatsindicatoren vastgelegd in de
ziekenhuizen die niet deelnamen aan de pilootfase. Terwijl 76 indicatoren werden vastgelegd in de groep
van de ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de pilootprojecten. Bij de pilootgroep worden 55 van
de resultaatsindicatoren gemeten, terwijl bij de andere groep slechts 21 indicatoren werden gemeten.
Net zoals bij de procesindicatoren gebruiken sommige ziekenhuizen verschillende resultaatsindicatoren
om hun activiteiten in de klinische farmacie te evalueren.

Figuur 44. Aantal ziekenhuizen met 1, 2, 3 of 4 bepaalde vs. aantal gemeten resultaatsindicatoren

Tijdens de pilootfase werd aan de ziekenhuizen gevraagd om proces- en resultaatsindicatoren te bepalen
en te meten. Dat verklaart gedeeltelijk het verschil tussen de twee groepen. Er bestaat een verband tussen
de uitvoering van klinisch-farmaceutische activiteiten en de ontwikkeling van een indicator voor klinische
farmacie. Ziekenhuizen die structuur- en resultaatsindicatoren hebben bepaald, behalen hogere scores in
de berekening van de totaalscore van de activiteiten klinische farmacie, daar er een hoge score werd
toegekend aan de ziekenhuizen die gebruik maken van indicatoren (figuur 37).
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Verbeteracties omtrent de toepassing van klinische farmacie
4.2.1 Verbeterinstrumenten
De vragen over zelfevaluatie van de klinisch-farmaceutische activiteiten van de ziekenhuisapotheker en
het gebruik van tools zoals een SWOT-analyse of een zelfevaluatie moedigen de dialoog en de
multidisciplinaire samenwerking aan binnen het ziekenhuis. Een ander waardevol hulpmiddel is de
bespreking van een case report volgens het SOAP-model. De rapportering betreffende deze
verbeterinstrumenten is vrijblijvend, toch raden we de ziekenhuizen aan om deze intern te gebruiken. Dit
laat toe om de vooruitgang en de moeilijkheden op het terrein te beoordelen.

4.2.2 Werden er verbeteracties uitgevoerd betreffende de toepassing van klinische farmacie
in het ziekenhuis?

Figuur 45. Opstellen verbeteracties met betrekking tot de toepassing van klinische farmacie in het ziekenhuis

Het gebruik van verbeterinstrumenten en het meten van indicatoren ondersteunen de uitvoering van
verbeteracties. Volgens figuur 45, rapporteren 6 ziekenhuizen op 10 verbeteracties die de toepassing van
klinische farmacie optimaliseren.

Conclusies “Verbeterprocessen”
In onze ziekenhuizen besteden de ziekenhuisapothekers 16,27% van hun tijd aan klinisch-farmaceutische
activiteiten vanuit de ziekenhuisapotheek of op de verpleegeenheden. Niettemin, zullen we met de
resultaten van 2016 nagaan of deze structuurindicator op een eenduidige wijze wordt begrepen.
Niettegenstaande het meten van proces- en resultaatsindicatoren de vrijblijvend was, hebben
verschillende ziekenhuizen deze indicatoren ontwikkeld en toegepast. Aan de hand van deze indicatoren
kunnen ziekenhuizen de activiteiten van klinische farmacie opvolgen en laat het hen toe om
verbeteracties op te starten. Er werden meer proces- en resultaatsindicatoren ontwikkeld door de
ziekenhuizen die hebben deelgenomen aan de pilootprojecten. Echter in de beide groepen werden niet
alle ontwikkelde indicatoren gemeten.
Verbeteracties voor het verder optimaliseren van klinische farmacie werden door 6 op de 10 ziekenhuizen
uitgevoerd.
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ALGEMEEN BESLUIT
Tien jaar geleden werden de eerste pilootprojecten voor de ontwikkeling van klinische farmacie opgestart.
Destijds was de klinische farmacie, ook al werd die door sommige ziekenhuizen reeds beoefend, in de
meeste ziekenhuizen in geringe mate ontwikkeld. Sinds 2014 wordt via het budget financiële middelen
aan alle acute ziekenhuizen en aan 4 psychiatrische instellingen een financiële stimulus toegekend om de
klinische farmacie binnen hun instelling te ontwikkelen. De werkgroep klinische farmacie van de FOD
Volksgezondheid heeft een actieplan voor de periode 2015 – 2020 uitgewerkt, met als doel de
ziekenhuizen te begeleiden en aan te sturen bij de ontwikkeling van klinische farmacie. Een opvolging
door het Hospital Pharmacy-team gebeurt op basis van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de
ziekenhuizen. Aan de hand van het eerste activiteitenverslag de ziekenhuizen die een financiering krijgen,
wordt een stand van zaken van de verschillende klinisch-farmaceutische activiteiten opgemaakt.
Voor het jaar 2015 voorzag het actieplan dat de ziekenhuizen de basisvoorwaarden zouden invoeren voor
een gestructureerde en geïntegreerde praktijk van klinische farmacie. Aan de hand van de analyse van de
activiteitenverslagen kan worden bevestigd dat de meeste ziekenhuizen voldoen aan de vereisten die in
het actieplan geformuleerd zijn.
In het algemeen is de klinische farmacie verder gevorderd in de ziekenhuizen die aan de pilootprojecten
deelgenomen hebben t.o.v. de ziekenhuizen die niet deelnamen. Nochtans merken we dat enkele
ziekenhuizen die behoren tot de groep van pilootprojecten slechts een beperkte ontwikkeling van
klinische farmacie aantonen, terwijl sommige ziekenhuizen die niet aan de pilootprojecten hebben
deelgenomen, wel al performant zijn.
Volgens de gerapporteerde gegevens hebben heel wat ziekenhuizen een visie en een beleidsplan
opgesteld. Het formuleren van een visie en een beleidsplan maakt de betrokkenheid van de directies en
de medisch-farmaceutische comités zichtbaar.
In bijna alle ziekenhuizen (100 van 107) hebben de ziekenhuisapothekers toegang tot de medische
gegevens van de patiënt. Zonder die toegang is het voor de ziekenhuisapotheker onmogelijk om voor een
specifieke patiënt klinische farmacie toe te passen. Bovendien wordt de interdisciplinaire samenwerking
vergemakkelijkt door de implementatie van het elektronisch patiëntendossier en het elektronisch
voorschrijven van geneesmiddelen, zoals voorzien in het plan e-Gezondheid. De documentatie van
farmacotherapeutische aanbevelingen of adviezen door de ziekenhuisapotheker in het patiëntendossier
versterkt eveneens die samenwerking en is essentieel voor de opvolging van de farmaceutische zorg van
een patiënt. Dergelijke documentatie wordt in 6 op 10 ziekenhuizen geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Een
andere interessante vaststelling is dat voor 65% van de ziekenhuizen de ziekenhuisapotheker die klinische
farmacie op een verpleegeenheid uitoefent, beschouwd wordt als geheel of gedeeltelijk deel uitmakend
van het zorgteam. De aanwezigheid op de verpleegeenheden is belangrijk om op de hoogte te zijn van de
vragen van de zorgteams en om met de patiënten te communiceren en zo de farmaceutische zorg te
optimaliseren.
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Volgens de resultaten gebeuren de meeste klinisch-farmaceutische activiteiten vanuit de
ziekenhuisfarmacie (geraamd op 70% voor alle ziekenhuizen). Klinische farmacie wordt op de
verpleegeenheid evenwel vaker toegepast in de ziekenhuizen die aan de pilootprojecten hebben
deelgenomen. Uit de cartografie van de activiteiten blijkt dat veel ziekenhuizen ervoor gekozen hebben
om zich op patiënten te richten van wie de medicamenteuze behandeling complexer is (bv. geriatrie,
intensieve zorg) of potentieel meer iatrogeen is (bv. anticoagulantia, kankerbestrijdende middelen). De
analyse van de resultaten toont aan dat het verblijf de fase is waarin de activiteiten het meest worden
toegepast. Niettemin is de informatieoverdracht bij een intramurale transfer nog weinig ontwikkeld. Een
andere vaststelling is dat er voor de 3 activiteitendomeinen (opname – verblijf – ontslag) soms grote
verschillen zichtbaar zijn tussen de ziekenhuizen die aan de pilootprojecten deelgenomen hebben en de
ziekenhuizen die niet hebben deelgenomen. Uit de resultaten blijkt ook de grote betrokkenheid van de
ziekenhuisapothekers bij de domeinen die verband houden met de kwaliteit van de zorg en de veiligheid
van de patiënten.
De interpretatie van deze indicatoren was evenwel niet eenduidig. Ze hadden tot doel alle activiteiten
inzake klinische farmacie te meten en niet enkel in functie van de structurele financiering. Daarom zullen
de resultaten van de structuurindicatoren vergeleken worden met de resultaten van 2016.
Om beter aan te sluiten met de praktijken op het werkveld, wordt in de vragenlijst van 2016 een
onderscheid gemaakt worden tussen de activiteiten gericht op een specifieke patiënt (geïndividualiseerde
activiteiten) en de activiteiten die betrekking hebben op de ontwikkeling van tools en/of processen
bedoeld voor het volledige zorgteam en/of alle patiënten (niet-geïndividualiseerde activiteiten), en dit
ongeacht de plaats waar die activiteiten worden uitgevoerd (vanuit de apotheek of vanuit een
verpleegeenheid). Bij de ontwikkeling van de klinische farmacie is het belangrijk om deze praktijken te
standaardiseren en de beschikbare middelen te optimaliseren zodat zoveel mogelijk patiënten een veilige
en kwalitatief hoogstaande farmaceutische zorg kunnen krijgen.
In de volgende rapporten wordt aan elke instelling anoniem nummer toegekend en meegedeeld zodat de
instelling zich kan situeren op de grafieken die scores bevatten. Bovendien zal er geen onderscheid meer
gemaakt worden tussen de ziekenhuizen die aan de pilootprojecten deelgenomen hebben en de
ziekenhuizen die er niet aan deelnamen.
In 2016 ligt de focus van het actieplan op transmurale zorg en zullen standaardprocesindicatoren worden
gemeten om de activiteiten bij de opname en het ontslag van de patiënten te evalueren. Elk jaar wordt
een nieuwe standaardprocesindicator aan het activiteitenverslag toegevoegd. De bedoeling is een
standaardset van kwaliteitsindicatoren inzake farmaceutische zorg uit te werken tegen het einde van het
actieplan 2015-2020.
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