
Medisch
Farmaceutisch 
Overleg

Een MFO (medisch farmaceutisch overleg) wordt georganiseerd om de multidisciplinaire
samenwerking tussen artsen en apothekers te stimuleren. Het belangrijkste doel is het
verbeteren van de zorg. Het MFO is de eerste opstap voor het uitbouwen van een lokaal
multidisciplinair netwerk.  

Deze brochure geeft een overzicht van alle MFO pakketten die op dit moment
beschikbaar zijn. De meest actuele versie vind je op de website www.baf.be.  
Een MFO is steeds maatwerk, elk pakket kan dan ook naar eigen wens verwerkt worden.
Bovendien is het tevens mogelijk om nieuwe onderwerpen aan te dragen, die eveneens
op maat uitgewerkt kunnen worden.  

Wat kan je van BAF verwachten?  
In samenwerking met het Lokaal Multidisciplinair Netwerk van jouw regio zorgt BAF voor
de verder uitwerking van het MFO, indien gewenst.



Kies een thema 
samen met de huisarts

Bepaal  
waar, wanneer en regio

Neem contact met BAF

Stappenplan          
     organisatie MFO



Voor het eerst 
Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en huisapotheker: 
BEREIKBAARHEID EN COMMUNICATIE, AFSPRAKEN OVER HET
VOORSCHRIFT, VOS EN SUBSTITUTIE

- Afspraken omtrent communicatie 
- Kwaliteit van voorschrift bevorderen 
- Afspraken over voorschrijven op stofnaam (VOS) en substitutie

MONDZORG  
in samenwerking met Dentaid

- Samenwerking huisartsen, huisapothekers én tandartsen 
- Gebruik van concrete casussen 
- Afspraken omtrent verbetering van mondhygiëne 
- Preventie aanmoedigen

VALPREVENTIE  
in samenwerking met Tilman
Presentatie door Tilman, gevolgd door casussen
Valpreventie met focus op afbouw slaapmedicatie  

SAMENWERKEN ROND HET MEDICATIESCHEMA 
in samenwerking met huisartsen en verpleegkundigen

Aan de hand van concrete casussen: 
- dialoog met huisartsen en thuisverpleegkundigen als team 
- bespreken van rollen en verantwoordelijkheden 
- afspraken maken 
- werkpunten bespreekbaar maken 



Een tweede stap! 
Focus op enkele vaak voorkomende INTERACTIES in de klinische
praktijk: hoe het risico voor de patiënt inperken? 
- Inperken van het risico op ernstige bijwerkingen als gevolg van         
   enkele vaak voorkomende geneesmiddeleninteracties 
- Resultaat: gezamenlijk plan van aanpak 

VALPREVENTIE:  
het verband tussen psychofarmaca en vallen

- Overzicht valrisicofactoren 
- Verband tussen psychofarmaca en vallen 
- Doel: gebruik van psychofarmaca verminderen

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en huisapotheker: 
MAGISTRALE BEREIDINGEN
- Kennis uitwisselen over magistrale bereidingen 
- Afspraken om voorschrijven en bereiden & afleveren te verbeteren

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en huisapotheker: 
MISBRUIK EN VERSLAVINGEN

- Nauwe samenwerking faciliteren 
- Communicatie over de problematiek bevorderen

Goed Gebruik van het Geneesmiddel
VOORTRAJECT DIABETES TYPE II en ASTMA 
- Wetgeving en registratie 
- Praktijkgerichte casussen 
- Tips & tricks om GGG vlot te laten verlopen 
- Afspraken communicatie huisarts - huisapotheker

Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en huisapotheker: 
ZORGTRAJECTEN

- Administratieve knelpunten bespreken en verhelpen 
- Verantwoordelijkheden en rollen bespreekbaar maken 
- Oog op een doeltreffende multidisciplinaire opvolging



Doorgedreven  
                     samenwerking

Medicatienazicht bij risicopatiënten met POLYFARMACIE
- Optimaliseren van geneesmiddelenkeuze 
- Voorkomen van geneesmiddelgebonden problemen 
- Bevorderen van de therapietrouw 
Dit MFO bestaat uit 2 verschillende avonden, met 6 maand tussen 

Optimalisatie van de behandeling en de zorg van de TYPE 2 DIABETES
patiënt door multidisciplinaire samenwerking

- Promoten van een gezonde levensstijl 
- Optimaliseren van de geneesmiddelenkeuze 
- Zorgtraject, Voortraject, Educatie en Zelfzorg 

Verbeteren van de therapietrouw van een patiënt onder een
TNF-ALFA-REMMER door een betere samenwerking tussen
huisarts en huisapotheker
Optimale begeleiding zorgt voor:  
- Betere therapietrouw 
- Therapeutisch succes 

Multidisciplinaire aanpak bij CHRONISCHE NIERINSUFFICIËNTIE 
- Optimaliseren van medicatiebeleid 
- Communicatie follow-up nierfunctie

TRANSMURAAL MEDICATIEBELEID in samenwerking met ziekenhuis uit de regio
- Het lokaal multidisciplinair overleg in verband met geneesmiddelgerelateerde  
   problemen bij opname en ontslag faciliteren 
- Deelnemers aanzetten tot het maken van lokale, multidisciplinaire afspraken

Multidisciplinaire aanpak bij het goed gebruik van
DIRECTE ORALE ANTICOAGULANTIA

- Vergroten kennis over DOAC 
- Identificatie van risicopopulatie 
- Afspraken over het voorschrijven en afleveren van DOAC


