
FOD Volksgezondheid – ‘Een veilig medicatiebeleid: alvast twee stappen verder! ‘

'Intra- en transmurale strategieën om complicaties 
door geneesmiddelen te beperken'
Medisch farmaceutisch comité – cel klinische farmacie: dr. G. Meeus, apr K. Verhelle, apr A. Verhaeghe 25 okt.2013

Op de spoedopname wordt het project ‘Thuismedicatie en detectie van adverse drug events’, met focus op de geriatrische
patiënt, uitgevoerd. Vastgestelde problematiek: bij meer dan 90% van de opnames is er geen volledig en correct actueel
medicatieschema beschikbaar op het ogenblik van de spoedopname. Ook stellen we vast dat de incidentie aan HARM,
Hospital Admission Related to Medication, bij de geriatrische patiënten met polymedicatie heel hoog is (> 25%).

INLEIDING

OBJECTIEVEN

1- In samenwerking met HZW en De Westvlaamse werd
een sensibilisatiecampagne omtrent medicatie bij
opname opgestart. Hiertoe werd een poster
ontworpen, die onder de apothekers, huisartsen en
specialisten werd verspreid
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Het beperken van complicaties door geneesmiddelen door een geïntegreerde samenwerking met de eerste lijn. 
Om dit te realiseren werden diverse intra- en transmurale initiatieven ontwikkeld.

ENKELE RESULTATEN

specialisten werd verspreid.

2- Een universeel 'Actueel Medicatieschema' werd
opgemaakt, dat door voornoemde actoren werd
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BESLUIT
Opvolging van vigilantiegegevens (HARM /adverse drug events), gekoppeld aan de ontwikkeling, implementatie en 
systematische follow up van preventieve strategieën is essentieel om een veilige zorg aan de patiënt te waarborgen
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