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1.Doelstellingen 
 
Optimalisatie gebruik parenterale voeding in het ziekenhuis: aangepaste keuze, gebruik volgens de 
richtlijnen en veilige toediening van TPN en additieven 
Evaluatie  en optimalisatie van de opgestarte voedingsondersteuning op de verpleegafdelingen door 
klinisch apotheker en diëtiste, in overleg met arts en/of verpleegkundige 
 
2. Methodologie 
 
2.1. Dagelijkse validatie en controle TPN voorschriften door apotheker 
 
In analogie met de geneesmiddelenvoorschriften worden de TPN voorschriften gevalideerd door de 
apotheker met taak omloop/validatie vooraleer deze in het bakje met de te bereiden TPN’s wordt 
gelegd.  
Controleer: 
- of het aangekruiste mengsel in overeenstemming is met het toe te dienen volume (indien ingevuld) 
- of de gevraagde toevoegingen mogen toegevoegd worden aan het TPN mengsel, zowel type 
geneesmiddel als gevraagde hoeveelheid (vb. aantal meq elektrolyten); indien niet, verwittig de 
voorschrijvende arts 
 
2.2. Wekelijkse evaluatie en optimalisatie van de TPN tijdens patiëntentoer door klinisch 
apotheker en diëtiste 
 
Wekelijks, op dinsdag of vrijdag, toeren de klinisch apotheker en de diëtiste de patiënten die TPN 
toegediend krijgen. 
De klinisch apotheker bereidt deze toer voor door op registratieformulieren relevante 
patiënteninformatie te verzamelen uit C2M (opnamediagnose, relevante voorgeschiedenis, lengte en 
gewicht, laboparameters) en de toedieningsregistraties na te kijken.  
Op de verpleegafdelingen overleggen de klinisch apotheker en de diëtiste bij voorkeur met de 
behandelende arts of arts-assistent; anders met de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke 
verpleegkundige. Dit gebeurt aan de hand van het verpleegdossier.  
Adviezen worden mondeling doorgegeven; na akkoord kan er een nota geschreven worden in het 
verpleegdossier.   
Volgende elementen van de voedingsondersteuning worden nagekeken: 
- indicatie TPN 
- duur TPN 
- mogelijkheid voor andere vormen van voeding/voedingsondersteuning 
- type en volume TPN ifv behoeften 
- elektrolyten en toevoegingen (vb. Konakion) 
- andere IV medicatie en incompatibiliteiten (periodisch) 
- complicaties met TPN en katheters (vb. flebitis) (periodisch) 
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2.3. Registratie in C2M 
 
Tabblad huidige opname – medicatie 
“Voedingsondersteuning”: 
- patiëntendata: gewicht (en lengte en bmi) en energiebehoefte patiënt 
- data en types gegeven voedingsondersteuning 
- datum overleg met eventuele adviezen  
 
2.4. Bepaling indicatoren 
 
Tijdens de registratieweken voor het FOD project klinische farmacie waarin de indicatoren moeten 
worden gemeten, worden de TPN voorschriften gekopieerd door de bereidende apotheekassistent. 
 
structuurindicator aantal uur te 

spenderen aan 
opvolging TPN 
patiënten 

aantal TPN 
patiënten 

- te bepalen per week  
- vakantieperiodes 
- kennis klinisch apotheker m.b.t. TPN  
- incl.  opvolging TPN patiënten 
intensieve zorgen 

structuurindicator 
FOD 

aantal VTE voor 
opvolging TPN 

aantal TPN dagen  

procesindicator aantal gescreende 
TPN voorschriften 

totaal aantal TPN 
voorschriften 

- aflevering van 1 TPN per voorschrift 
per dag + alle TPN wordt bereid in de 
apotheek 
- screening van TPN voorschriften door 
klinisch apotheker aan de hand van 
gestandaardiseerde checklist   
 

resultaatsindicator aantal aangepaste 
TPN voorschriften 
omwille van 
onvolkomenheid 

aantal gescreende 
TPN voorschriften 

- wekelijkse opvolging TPN patiënten 
op verpleegafdelingen (klinisch 
apotheker en diëtist) in overleg met 
arts en/of verpleegkundige 
- voorschriften van stafleden en artsen 
van disciplines met hoog TPN verbruik 
(en dus frequent overleg) zullen 
minder onvolkomenheden vertonen 
dan deze van arts-assistenten of 
afdelingen die minder vertrouwd zijn 
met TPN    
- definitie onvolkomenheid: 
   - onaangepaste indicatie 
   - TPN voldoet niet aan 
energie/eiwit/elektrolytenbehoefte 
   - onaangepaste toedieningsweg  
   - onaangepaste duur  
   - onaangepaste additieven 
- deze resultaatsindicator kan 
uitgesplitst worden per type 
onvolkomenheid 

 
3. Bijlagen 
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3.1. Fiche voor opvolging patiënten parenterale voeding 
TPN 
Naam patiënt: 
 
Inschrijvingsnr: 
 
Geboortedatum: 
 
Afdeling/kamer: 
 
 
Leeftijd: 
M/V: 
Gewicht: 
Lengte: 
BMI: 
 
 

 
Datum opname: 
Reden opname: 
 
 
 
Voorgeschiedenis: 
 
 
 
 
 
 

 
Labo: 
(ionogram, 
glucose, 
albumine, 
nierfunctie) 
 
 
 

 
TPN =  
o datum start 
o duur TPN 
o indicatie 
 
 
o type katheter 
o typeTPN 
o toedieningsschema (volume/24u) 
 
 
Infusen (glucose/NaCl 0.9%)? 
 
 
 
Sondevoeding/voeding PO? 

 
Berekeningen 

o aantal kcal nodig =  
o aantal kcal gegeven =  

=> behoefte gedekt JA/NEE 
o aantal eiwitten nodig =  
o aantal eiwitten gegeven =  

=> behoefte gedekt JA/NEE 
 
 
Toevoegingen aan TPN = vermelding op VS JA/NEE 
o nee 
o ja, welke 
 
 
Andere IV geneesmiddelen 
 
 
Opmerkingen (zoz) 

TPN 
Naam patiënt: 
 
Inschrijvingsnr: 
 
Geboortedatum: 
 
Afdeling/kamer: 
 
 
Leeftijd: 
M/V: 
Gewicht: 
Lengte: 
BMI: 
 
 

 
Datum opname: 
Reden opname: 
 
 
 
Voorgeschiedenis: 
 
 
 
 
 
 

 
Labo: 
(ionogram, 
glucose, 
albumine, 
nierfunctie) 
 
 
 

 
TPN =  
o datum start 
o duur TPN 
o indicatie 
 
 
o type katheter 
o typeTPN 
o toedieningsschema (volume/24u) 
 
 
Infusen (glucose/NaCl 0.9%)? 
 
 
 
Sondevoeding/voeding PO? 

 
Berekeningen 

o aantal kcal nodig =  
o aantal kcal gegeven =  

=> behoefte gedekt JA/NEE 
o aantal eiwitten nodig =  
o aantal eiwitten gegeven =  

=> behoefte gedekt JA/NEE 
 
 
Toevoegingen aan TPN = vermelding op VS JA/NEE 
o nee 
o ja, welke 
 
 
Andere IV geneesmiddelen 
 
 
Opmerkingen (zoz) 
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3.2. TPN voorschrift Imeldaziekenhuis (voorzijde + achterzijde) 
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