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Programma

Hoe kan de huisapotheker een patiënt begeleiden bij zijn medicamenteuze 

behandeling na ontslag uit het ziekenhuis? 

✓ Nut en belang van medicatiereconciliatie 

✓ Structuur van een medicatiereconciliatie gesprek

✓ Casussen

✓ Checklist voor in de apotheek
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Transmurale zorg 

Verschillende situaties

1) Geplande ingreep (dagziekenhuis of meerdaagse opname)

2) Acute opname  

Diverse uitdagingen

▪ Informatieoverdracht naar apotheek?

▪ Nieuwe medicatie – aanpassing 

levensstijl?

▪ Mantelzorger?

▪ Relatie met de huisarts?

▪ Nood aan thuisverpleging?

▪ …

Het ziekenhuis zou bij elke opname over een correct 

medicatieschema moeten beschikken…
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Informatieoverdracht naar de apotheek

MAAR ondanks betere informatieoverdracht

vaak “fouten” in het medicatieschema:

Discrepanties en/of

geneesmiddel-gebonden problemen !!!
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Probleemstelling *

Bij 35% van de patiënten ontdekte de apotheker

minstens één discrepantie tijdens de medicatie

reconciliatie.

Bij 34% van de patiënten stelde de apotheker

minstens één geneesmiddel-gebonden

probleem vast tijdens de medicatie reconciliatie.

In 14% van de gevallen contacteerde de

apotheker een andere zorgverlener tijdens het

medicatie reconciliatie gesprek.

* Resultaten fase één enveloppe-actie regio Vlaams-Brabant
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Evidentie literatuur

HARM-studie 2006 (1):

“5,6% van alle ongeplande opnames is gerelateerd aan medicatie. 

Hiervan zou 46% potentieel te voorkomen zijn.”

IMS-rapport 2015 (2):

“Ongeveer 400 hospitalisatie/jaar per 100.000 inwoners in België gerelateerd aan medicatie.”

1. Harm-studie: Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences. 2006

2.    IMS Health Report: Advancing the Responsible Use of Medicines in Belgium. 2015 
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Evidentie literatuur

Recentere studies (3,4):

“Bij 3% tot 64% (mediaan 21%) van de heropnames ligt medicatie aan de oorsprong. 

50 tot 70% zou hiervan vermijdbaar zijn.”

KCE-rapport 2010 (5):

“Het is belangrijk om meer aandacht te besteden aan goed uitgeklaarde procedures en richtlijnen voor 

een naadloos medicatiebeleid met vooral focus op continuïteit.  

3. El Morabet N. et al: Prevalence and preventability of drug-related hospital readmissions: a systematic review. 2018

4. Alper E. et al: Hospital discarge and readmissions. 2017

5. Spinewine A. et al: Seamless care with regard to medications between hospital and home KCE 131C. 2010
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Medicatie reconciliatie 

= “Het proces waarbij het meest accurate medicatieschema van een patiënt wordt 

geïdentificeerd en opgesteld, inclusief de naam, dosering, frequentie en toedieningsvorm, en het 

gebruiken van deze lijst om correcte medicatie af te leveren aan de patiënt binnen het 

gezondheidssysteem [en de patiënt hierbij te begeleiden.” 

Idealiter een medicatie reconciliatie bij elke overgang van zorg: 

1) Overgang van setting (ziekenhuis – thuis – WZC)

2) Overgang van zorgverlener (huisarts – specialist)
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MEEST ACCURATE LIJST VAN 
ALLE MEDICATIE DIE DE 

PATIENT NEEMT

Voorschriften

Patiënten

bevraging

Medicatie 
historiek

VERGELIJKEN MET NIEUWE 

MEDICATIE BIJ ZORGTRANSFER

DISCREPANTIES AANPAKKEN

MEDICATIELIJST UPDATEN



Structuur van een 

medicatie reconciliatie 

gesprek?

Bespreking aan de hand van casussen
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Casus 1
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BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw apotheker om de 

barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te 

leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: MARIA VERSTRAETEN

INSZ:                35010121805

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Pantomed 20 mg 56 tab

1 compr. 1x/dag

2 Steovit 1000/800 bruistablet

1 bruistablet per dag

3 Movicol zakjes 1 doos van 20 zakjes

1 zakje per dag

4 Dafalgan 1 g 50 tab

3x 1 per dag

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document zal geen 

rekening gehouden worden.

Datum:      16/06/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     16/09/2020

Je treft de dochter van Maria (85 jaar) in de

apotheek. Maria komt normaal zelf haar

medicatie halen. Het is een kranige oude dame

die nog zelfstandig woont. Haar dochter woont

bij haar in de buurt.

Casus 1
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Hoe begin je vandaag aan deze casus in de apotheek?

Welke aspecten bevraag je? 

Casus 1
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Casus 1
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✓ Geslacht

✓ Leeftijd 

✓ Leefomstandigheden

✓ Reden / aanleiding hospitalisatie

✓ Verloop hospitalisatie

✓ Zorgcontext (mantelzorg)? 

✓ Contact met huisarts / verdere opvolging? 

✓ Thuisverpleging? Andere zorgnoden? 

INTAKE
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Je hebt een voorschriftje mee uit het ziekenhuis…

Vertel eens…

Wat was er gebeurd?

Hoe lang ben je in het ziekenhuis geweest?

Sinds wanneer ben je terug thuis? 

INTAKE: gesprek
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Hoe is het nu met jou?

Welke zorg is er nodig? 

Wie zal deze zorg opnemen?

Wanneer heb je een afspraak met de huisarts? 

INTAKE: gesprek
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Bevraging mantelzorger (dochter):

1) Maria, 85 jaar

2) Opgenomen na een val thuis vijf dagen geleden. Haar buurvrouw heeft haar gevonden. Ze vond

het verdacht dat de rolluiken die dag niet omhoog gingen en is met haar sleutel binnengegaan.

Maria was nog bij bewustzijn maar was verzwakt en had rugpijn van de val.

3) Daarnet ontslagen

4) Nog geen contact met de huisarts, wel een ontslagbrief voor de huisarts meegekregen.

5) Geen thuisverpleging, maar zal even inwonen bij dochter.



20

Casus 1
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✓ Voorschriften

✓ Medicatiehistoriek + bestaand medicatieschema

Chronische medicatie? Relevante voorgeschiedenis? 

Medicatie met nauw therapeutische marge?

✓ Ontslaginformatie 

✓ Ontslagmedicatie / overbruggingsmedicatie

INFORMATIE VERZAMELEN
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✓ Veranderingen in medicatie?  

✓ Opstart geneesmiddelen in het ziekenhuis?

✓ Eerste ervaringen met nieuwe geneesmiddelen? 

✓ Vragen, bedenkingen? 

INFORMATIE VERZAMELEN
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Heb je naast het voorschrift ook nog andere documenten meegekregen?

Welke medicatie heb je in het ziekenhuis gekregen? 

Wat is er veranderd aan de medicatie die je vroeger nam? Wat was de reden?

Hoe voel je je met deze medicatie? 

Waar heb je vragen over? 

Kreeg je ook medicatie mee uit het ziekenhuis?

INFORMATIE VERZAMELEN: gesprek
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Chronische medicatie Ochtend Middag Avond
Geneesmiddel Begin Einde Inname Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Forlax 20 zakjes 1/01/2015 Oraal 1

Indapamide 2,5 mg 60 tab 1/01/2015 Oraal 1

Lipitor 20 mg 84 tab 1/01/2015 Oraal 1

L-thyroxine 100 mcg 112 tab 1/01/2015 Oraal 1

Pantoprazole EG 40 mg 56 tab 1/01/2015 Oraal 1

Paracetamol Teva 1 g 120 tab 1/01/2015 Oraal 1 1 1

Redomex 25 mg 100 tab 1/01/2015 Oraal 1

Tradonal 50 mg 60 tab 1/01/2015 Oraal 1 1 1

Zolpidem EG 10 mg 30 tab 1/01/2015 Oraal 1

Medicatieschema vóór opname:

BEWIJS VAN ELEKTRONISCH 

VOORSCHRIFT
Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw 

apotheker om de barcode te scannen en de 

voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: MARIA VERSTRAETEN

INSZ:                35010121805
Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Pantomed 20 mg 56 tab

1 compr. 1x/dag

2 Steovit 1000/800 bruistablet

1 bruistablet per dag

3 Movicol zakjes 1 doos van 20 zakjes

1 zakje per dag

4 Dafalgan 1 g 50 tab

3x 1 per dag

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit 

document zal geen rekening gehouden worden.

Datum:      16/06/2020

Uitvoerbaar vanaf: 
Einddatum van uitvoerbaarheid:     

16/09/2020
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Maria ontving geen medicatieschema bij ziekenhuisontslag; ze kreeg ook geen
overbruggingsmedicatie.

Haar dochter was wel aanwezig bij het ontslaggesprek in het ziekenhuis.

Wat ze onthouden heeft:

• Bepaalde medicatie gestopt: cholesterol en slaapmiddelen

• Iets veranderd aan medicatie voor de maag, want Maria heeft daar eigenlijk geen last van.

Vroeger wel maagzweer gehad, maar echt al lang geleden.
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Casus 1
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Wat merk je op? 
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Wat merk je op? ✓ Stopzetting Zolpidem en Lipitor

✓ Dosisverlaging Pantomed

✓ Opstart Steovit

✓ Opletten voor dubbelmedicatie : 

▪ Forlax (historiek) → Movicol

▪ Pantoprazol → Pantomed

▪ Paracetamol → Dafalgan

✓ Normale verderzetting van Indapamide, Tradonal en L-thyroxine
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Casus 1
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Chronische medicatie Ochtend Middag Avond

Geneesmiddel Begin Einde Inname Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Forlax 20 zakjes 1/01/2015 Oraal 1

Indapamide 2,5 mg 60 tab 1/01/2015 Oraal 1

L-thyroxine 100 mcg 112 tab 1/01/2015 Oraal 1

Pantomed 20 mg 56 tab 1/01/2015 Oraal 1

Paracetamol Teva 1 g 120 tab 1/01/2015 Oraal 1 1 1

Redomex 25 mg 100 tab 1/01/2015 Oraal 1

Tradonal 50 mg 60 tab 1/01/2015 Oraal 1 1 1

Steovit 1000/800 84 kauwtabl 1/01/2015 Oraal 1
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Casus 1
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Casus 2
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BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw apotheker om de 

barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te 

leveren. 

Voorschrijver:     DIETER FRANCO

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: FRANS VERCAMMEN

INSZ:                44010121305

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Fraxiparine 0,4 ml

1x/dag

2 Alendronate EG 70 mg 12 co

1 tablet per week

3 Pantomed 40 mg 56 tab

1 x per dag

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document zal geen 

rekening gehouden worden.

Datum:      16/06/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     16/09/2020

BEP1B2A3D4C5

Frans (76 jaar) is net ontslagen uit het

ziekenhuis nadat hij werd opgenomen voor een

heupfractuur.

Vorige week kwam hij ongelukkig ten val op

straat doordat hij struikelde over een

kasseisteen. Gelukkig belden de omstaanders

onmiddellijk een ambulance.

Monique, zijn vrouw, komt nu met volgend

voorschrift naar de apotheek.

Casus 2
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Bevraging mantelzorger (vrouw):

1) Frans, 76 jaar

2) Opgenomen na een val op straat.

3) Daarnet ontslagen

4) Nog geen contact met de huisarts, wel een ontslagbrief voor de 

huisarts meegekregen. 

5) Vanaf morgen zal thuisverpleging komen.
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Casus 2
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ONTSLAGBRIEF HUISARTS

2/5/2020: Simvastatine Sandoz 20 mg 100 tab

Emconcor mitis 5 mg, 56 tab

29/03/2020: Emconcor mitis 5 mg, 56 tab

2/2/2020: Simvastatine Sandoz 20 mg 100 tab

Paracetamol Teva 1 g 30 tab

D-cure 4 amp

28/12/2019: Emconcor mitis 5 mg, 56 tab

5/11/2019: Simvastatine Sandoz 20 mg 100 tab

Vaxigrip 2018-2019

D-cure 4 amp

Emconcor mitis 5 mg, 56 tab

MEDICATIEHISTORIEK

Geen medicatieschema voor opname of na ontslag 

beschikbaar

BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw apotheker om de 

barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te 

leveren. 

Voorschrijver:     DIETER FRANCO

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: FRANS VERCAMMEN

INSZ:                44010121305

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Fraxiparine 0,4 ml

1x/dag

2 Alendronate EG 70 mg 12 co

1 tablet per week

3 Pantomed 40 mg 56 tab

1 x per dag

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document zal geen 

rekening gehouden worden.

Datum:      16/06/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     16/00/2020

BEP1B2A3D4C5

16 juni 2020
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✓ Voorschriften

✓ Medicatieschema bij ontslag

• Check elk GM: wat? waarom? 

• Check dosis

• Check eventuele interacties

✓ Discrepanties identificeren

• Het wijzigen van dosis/posologie

• Het opstarten van medicatie

• Het stopzetten van medicatie

✓ Interpretatie van de discrepanties (samen met de patiënt)

MEDICATIE RECONCILIATIE
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Ik zie…

Klopt het...

Heeft men u in het ziekenhuis verteld dat... ?

MEDICATIE RECONCILIATIE: gesprek
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Wat merk je op? 
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Wat merk je op? ✓ Alendronaat in combinatie met calcium/VitD: volgens richtlijnen, 

maar geen calcium/Vit D preparaat op voorschrift. 

✓ Cacit D3 in schema; D-cure in historiek

✓ Dafalgan in schema; Paracetamol in historiek
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Uit het gesprek:

▪ Patiënt neemt niet graag medicatie in

▪ Neemt voor het gemak al zijn medicatie ‘s morgens in
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Hoe registreren? 
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Geneesmiddel-gebonden 

problemen

Vaak opgespoord via de PharmDisc classificatie

▪ PharmDisc: Pharmacists’ Documentation of 

Interventions in Seamless Care (2016, 

Zwitserland)

▪ Manier om farmaceutische zorginterventies te 

klasseren

▪ Ook gebruikt in studies / vragenlijsten 

(bijvoorbeeld in SIMENON-studie en 

pilootproject ‘De Groene Enveloppe’) 
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Keuze van de therapie

1. Geen overeenstemming met de richtlijnen of 

aanbevelingen. 

2. Contra-indicatie Vb: NSAIDs bij hartfalen

3. Interactie

4. Geneesmiddel niet geïndiceerd. Vb: statine in 

primaire preventie bij patiënt ouder dan 80 jaar

5. Dubbelmedicatie: Vb: origineel en generiek samen

6. Neveneffect

7. Ontbrekende documentatie over de patiënt. 

Vb: allergie niet gedocumenteerd in de apotheek
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Keuze van het geneesmiddel

1. Inadequate toedieningsweg of toedieningsvorm. 

Vb: sliktablet bij slikproblemen. 

Keuze van de dosering

1. Onderdosering. Vb: pantoprazol 20 mg bij acute 

maagzweer.

2. Overdosering. Vb: 1 g paracetamol bij een patiënte 

die slechts 45 kg weegt

3. Ongeschikte monitoring. Vb: geen 

thyroïdhormonencontrole bij levothyroxine

4. Dosis niet aangepast aan orgaanfunctie. Vb: hoge 

dosis allopurinol (300 mg/dag) bij nierfalen.
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Gebruik van het geneesmiddel

1. Ongeschikt tijdstip of frequentie van toediening. Vb: 

Xalatan oogdruppels ‘s morgens; levodopa met de 

maaltijd; dosisinterval niet respecteren. 

2. Ongeschikte toediening of gebruik. Vb: niet 

schudden van puffer. 
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Gebruik van het geneesmiddel

1. Ongeschikt tijdstip of frequentie van toediening. Vb: 

Xalatan oogdruppels ‘s morgens; levodopa met de 

maaltijd; dosisinterval niet respecteren. 

2. Ongeschikte toediening of gebruik. Vb: niet 

schudden van puffer. 
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Duur van de behandeling

Ongeschikte therapieduur (te lang/te kort). 

Vb: cortisonecrème blijven gebruiken na genezing
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Logistiek

1. Voorgeschreven geneesmiddel niet verkrijgbaar

2. Fout in het medicatieproces

Patiënt

1. Onvoldoende therapietrouw

2. Onvoldoende kennis

3. Bezorgdheid over de behandeling. Vb: bezorgd over 

het aantal geneesmiddelen per dag.

4. Financiële last
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Kwaliteit van het voorschrift

1. Foutieve of onduidelijke verpakkingsgrootte of 

therapieduur

2. Foutieve of onduidelijke dosis of galenische vorm

3. Onleesbaar voorschrift

4. Onduidelijk geneesmiddel, ondanks leesbaar

5. Foutieve of onduidelijke dosering of applicatie-

instructies

6. Ontbrekend voorschrift voor noodzakelijk 

complementaire producten of applicatie-

hulpmiddelen
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• Indien onverklaarbare discrepanties

• Andere GGP’s

• Overdosering

• Onderdosering

• Belangrijke interacties

CONTACT MET ARTS: wanneer?



Faculteit Farmaceutische Wetenschappen53

• Behandelende arts in het ziekenhuis

• Huisarts

CONTACT MET ARTS: welke arts?
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Op te merken zaken:

▪ GGP: Kwaliteit van het voorschrift: Cacit D3 1000/880 niet vermeld

▪ GGP: (Risico op) dubbelmedicatie:

• Cacit D3  en D-cure

• Dafalgan / paracetamol

▪ GGP: (Risico op) interactie: alendronaat + Ca/Vit D indien ‘s morgens samen ingenomen

▪ GGP: Ongeschikt moment van inname: simvastatine ‘s morgens
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Casus 2
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Chronische medicatie Ochtend Middag Avond

Geneesmiddel Begin Einde Inname Frequentie Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Alendronaat EG 70 mg 16/06/2020 Oraal Wekelijks 1
Nuchter 

innemen

Cacit D3 1000/880 16/06/2020 Oraal Dagelijks 1

Emconcor mitis 5 mg 1/01/2015 Oraal Dagelijks 1

Pantomed 40 mg 16/06/2020 Oraal Dagelijks 1

Simvastatine 20 mg 1/01/2015 Oraal Dagelijks 1

Tijdelijke medicatie Ochtend Middag Avond

Geneesmiddel Begin Einde Inname Frequentie Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Fraxiparine 0,4 ml 16/06/2020 24/05/2020 inspuiting Dagelijks 1

Indien nodig Ochtend Middag Avond
Geneesmiddel Begin Einde Inname Frequentie Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Dafalgan 1 gram 1/01/2015 Oraal Dagelijks 1 1 1

Minimum 4u 

tussen 2 

innames
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Casus 2
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Casus 3
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Maria, de vrouw van Wilfried (61 jaar), komt

langs bij jou in de apotheek.

Ze overhandigt jou volgende voorschriften

voor haar man, en vertelt je dat hij van

gisteren thuis is van het ziekenhuis. Ze is

een beetje emotioneel aangedaan, en heel

blij dat hij thuis is.

Je bent huisapotheker van Wilfried, en je

hebt dus een medicatieschema ter

beschikking in jouw apotheeksoftware.

BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw apotheker om de 

barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te 

leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: WILFRIED DECKERS

INSZ:                35010121805

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Tradonal 50mg 60 tab

s/ 1 tablet 3x/dag, afbouwen na 1 week

2 Forlax 20 zakjes

s/ 1 zakje per dag 

3 Paracetamol Teva 1 g 120 tab

s/ indien nodig, max. 1 tablet 3x/dag

4 Xarelto 15mg 42 tab

s/ 1 tablet 2x/dag tot 18/05/2020

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document zal geen 

rekening gehouden worden.

Datum:      16/06/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     16/09/2020

BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw apotheker om de 

barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af te 

leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: WILFRIED DECKERS

INSZ:                35010121805

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Xarelto 20mg 98 tab

s/ 1 tablet 1x/dag tot 28/07/2020

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document zal geen 

rekening gehouden worden.

Datum:      16/06/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     16/09/2020

Casus 3
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Bevraging mantelzorger (vrouw):

1) Wilfried was opgenomen in het ziekenhuis omwille van een COVID-19 infectie; 

ziekenhuisopname van 1 juni 2020 t.e.m. 15 juni 2020. Hij is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis 

(vandaag is het 16 juni 2020).

2) Tijdens het ziekenhuisverblijf heeft Wilfried een DVT doorgemaakt. Dit gebeurde op 4 juni april 

2020.

3) Er is nog geen afspraak gepland met de huisarts, maar dat ging Maria vandaag in orde brengen. 

Thuisverpleging is niet nodig, Maria kan voor haar man zorgen. 
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Bevraging mantelzorger (vrouw):

“Door die klonter in zijn been die hij had gekregen, moet hij nu een tijdje pilletjes innemen, nog

een tijdje deze die hij nu neemt, maar dan binnenkort weer andere. Dokter in het ziekenhuis

heeft het uitgelegd, maar ging allemaal zo snel.”
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Casus 3
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Chronische medicatie Ochtend Middag Avond

Geneesmiddel Begin Einde Inname Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Simvastatine EG 20 mg 100 tab 1/01/2018 Oraal 1

Pantomed 20 mg 56 tab 1/02/2019 Oraal 1

Tijdelijke medicatie Ochtend Middag Avond

Geneesmiddel Begin Einde Inname Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Paracetamol Teva 1 g 

120 tab
1/06/2020 Oraal 1 1 1 Indien nodig

Tradonal 50 mg 60 tab 2/06/2020 Oraal 1 1 1

Forlax 20 zakjes
2/06/2020

Oraal 1

Xarelto 15mg 42 tab 4/06/2020 25/06/2020 Oraal 1 1
Innemen met 

voedsel 

Tijdelijke medicatie Ochtend Middag Avond

Geneesmiddel Begin Einde Inname Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Xarelto 20 mg 98 tab 26/06/2020 3/09/2020 Oraal 1
Innemen met 

voedsel

Medicatieschema meegekregen vanuit het ziekenhuis
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Medicatieschema vanuit jouw apotheeksoftware

Chronische medicatie Ochtend Middag Avond

Geneesmiddel Begin Einde Inname Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Voor Tijdens Na Opmerkingen

Simvastatine EG 20 mg 100 tab 1/01/2018 Oraal 1

Pantomed 20 mg 56 tab 1/02/2019 Oraal 1
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Casus 3
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Wat merk je op? 
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Aandachtspunten

▪ Wilfried is een patiënt die weinig chronische medicatie moet innemen. 

▪ Chronische medicatie is hetzelfde gebleven, dus geen discrepanties.

▪ Tijdens ziekenhuisverblijf werden een aantal geneesmiddelen opgestart: 

• Pijnmedicatie

• Medicatie ter behandeling van de diepe veneuze trombose (DVT) 
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Casus 3



Faculteit Farmaceutische Wetenschappen69

• Nieuw medicatieschema 

• Integratie van informatie uit het ziekenhuis

• Integratie van informatie uit medicatiehistoriek

• Integratie van input van de patiënt

• Integratie van input van de arts (voorschrijvende arts of huisarts)

MEDICATIE RECONCILIATIE: Resultaat?



Faculteit Farmaceutische Wetenschappen70

• Stel dit niet uit!

• Indien je dit belooft voor een later tijdstip: 

• Geef heel duidelijk aan wat de patiënt vandaag moet doen

• Spreek af hoe / wanneer de patiënt het medicatieschema kan 

ontvangen

MEDICATIESHEMA MAKEN



71

Waar focus je op in deze casus? 
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Aandachtspunten

▪ Voer een ontslaggesprek

• Bespreken van de pijnmedicatie

• Bespreken van behandelplan Xarelto

▪ Zorg voor een up-to-date medicatieschema (dus aanpassen en opladen op Vitalink)

BEHANDELPLAN DVT MET XARELTO:

• 21 dagen: 30 mg per dag, gegeven in 2 dosissen → s/ 15 mg 2 keer per dag

• Vanaf dag 22: 20 mg per dag, gegeven in 1 dosis → s/ 20 mg 1 keer per dag

• Totale behandelduur = 3 maanden 
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COVID-19 en coagulopathie

Bron: Folia Express: COVID-19 update 16/06 (COVID-19 en coagulopathie: wat met ambulante patiënten?)

➢ Evidentie dat COVID-19 gepaard gaat met hoger risico op trombo-embolie

➢ Vermoeden van hypercoagulabiliteit, maar mechanisme nog onvoldoende gekend

➢ DAAROM algemene consensus:

▪ Alle gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 moeten tromboseprofylaxe 

krijgen!

▪ Voorkeur: LMWH 

▪ Patiënten op orale anti-co worden tijdens opname dus ook best overgeschakeld op 

LMWH
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COVID-19 en tromboseprofylaxe

Bron: Folia Express: COVID-19 update 16/06 (COVID-19 en coagulopathie: wat met ambulante patiënten?)

Patiënten die na een hospitalisatie wegens COVID-19 ontslagen zijn

• Indien tijdens verblijf DVT/LE: 

Ambulant uiteraard verder behandelen, aangezien behandelduur van 3 maanden

• Indien tijdens verblijf géén DVT/LE: 

Nauwelijks aanbevelingen… 

Daarom beslissing geval per geval → overleg 1ste en 2de lijn cruciaal!
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COVID-19 en tromboseprofylaxe

Bron: Folia Express: COVID-19 update 16/06 (COVID-19 en coagulopathie: wat met ambulante patiënten?)

Patiënten met COVID-19 die enkel ambulant behandeld worden:

• Ernstige vermoeidheid en koorts → lange periodes in bed doorbrengen 

• Verminderde mobiliteit + andere risicofactoren DVT/LE → verhoogd tromboserisico

• Nauwelijks richtlijnen

• Enkel aanbevelingen in Frankrijk: 

Tromboseprofylaxe als:   verminderde mobiliteit     +     BMI > 30 kg/m²

leeftijd > 70 jaar

lopende kankerbehandeling

voorgeschiedenis DVT/LE

majeure chirurgie in afgelopen 3m

• ALTIJD: geval per geval bekijken!
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Algemene aandachtspunten bij orale anti-co
Belang van dosisreductie naargelang: nierfunctie, gewicht, leeftijd of co-medicatie !!!

Bron: Folia Express: 16/06: Veiligheid van de DOAC’s: geruststellende real-life data over bloedingsrisico volgens 

EMA; opgepast voor onder- of overdosering

Actief bestanddeel Merknaam Dosisreductie bij:

Apixaban Eliquis • ernstige nierinsufficiëntie

• 2 of meer van volgende criteria:

• leeftijd ≥ 80 j

• gewicht ≤ 60 kg

• serumcreatinine ≥ 1,5 mg/dl

Dabigatran Pradaxa • leeftijd ≥ 80 j

• gelijktijdig verapamilgebruik

Edoxaban Lixiana • gewicht ≤ 60 kg

• matige of ernstige nierinsufficiëntie

• gelijktijdig gebruik van ciclosporine

Rivaroxaban Xarelto matige of ernstige nierinsufficiëntie
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Casus 3



Faculteit Farmaceutische Wetenschappen78

✓ EUB/TUB

✓ Nieuw medicatieschema overlopen

✓ Pols naar therapietrouw, en ondersteun

✓ Ga na of alles duidelijk is

PATIENTBEGELEIDING
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EUB / TUB

Eerste 
aflevering

• Situatie 
inschatten

• Informatie 
geven

Tweede 
aflevering

• Feedback 
vragen

• Bijsturen

Herhaalde 
aflevering

• Feedback 
vragen

• Bijsturen
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Voor elke nieuwe medicatie is er een eerste uitgifte begeleiding nodig

▪ Maar: hou er rekening mee dat de patiënt mogelijk al gestart is met het geneesmiddel 

in het ziekenhuis!

▪ Maak aansluiting met de ervaringen van de patiënt

EUB / TUB
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▪ Benadruk nieuwe medicatie

▪ Benadruk gestopte medicatie

▪ Benadruk elke wijziging

▪ Bespreek haalbaarheid van het schema!

▪ Maak therapietrouw mogelijk, vb. met behulp van verdeelsystemen

Nieuw medicatieschema overlopen
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Stel de patiënt voor om de gestopte medicatie terug te brengen naar de apotheek, 

zodat er geen vergissingen kunnen gebeuren!

Gestopte medicatie?
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Heb aandacht voor de zorgcontext:

▪ Wie kan de zorg opnemen? Quid mantelzorgers, thuisverpleegkundige?

▪ Wanneer komt de huisarts langs?

Heb aandacht voor andere zorgaspecten:

▪ Ziekenhuisbed

▪ Wondzorgmateriaal

▪ ...

Andere aandachtspunten? 
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PIJNMEDICATIE

EUB Tradonal 50 mg

EUB Paracetamol 1 g

EUB Forlax

ANTI-CO
EUB Xarelto

Belangrijk!

▪ Pijnmedicatie werd wellicht al opgestart in het ziekenhuis

▪ EUB is dus niet de ‘start’ van het gebruik van dit geneesmiddel!

▪ Patiënt heeft al effecten / neveneffecten ervaren

▪ Patiënt kan al rapporteren over eventuele moeilijkheden
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BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw apotheker om de 

barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af 

te leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: WILFRIED DECKERS

INSZ:                35010121805

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Tradonal 50mg 60 tab

s/ 1 tablet 3x/dag, afbouwen na 1 week

2 Forlax 20 zakjes

s/ 1 zakje per dag 

3 Paracetamol Teva 1 g 120 tab

s/ indien nodig, max. 1 tablet 3x/dag

4 Xarelto 15mg 42 tab

s/ 1 tablet 2x/dag tot 18/05/2020

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document zal geen 

rekening gehouden worden.

Datum:      4/05/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     4/08/2020

PIJNMEDICATIE

1) EUB Tradonal 50 mg

▪ Werking: krachtige pijnstiller

• Hoe is de pijn nu? 

▪ Gebruik: 1 tablet 3 keer per dag; zo goed mogelijk spreiden

• Hoe neemt hij nu de Tradonal? Op welke momenten? 

▪ NW: sufheid, obstipatie is mogelijk. 

• Hoe ervaart hij deze medicatie? Herkent zijn echtgenote deze symptomen? 

• Hoe is het met de stoelgang? 

▪ TT: dit mag afgebouwd worden na 1 week. Overgaan op 2 keer per dag, en na nog 

eens een week proberen over te schakelen op enkele paracetamol
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BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw apotheker om de 

barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af 

te leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: WILFRIED DECKERS

INSZ:                35010121805

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Tradonal 50mg 60 tab

s/ 1 tablet 3x/dag, afbouwen na 1 week

2 Forlax 20 zakjes

s/ 1 zakje per dag 

3 Paracetamol Teva 1 g 120 tab

s/ indien nodig, max. 1 tablet 3x/dag

4 Xarelto 15mg 42 tab

s/ 1 tablet 2x/dag tot 18/05/2020

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document zal geen 

rekening gehouden worden.

Datum:      4/05/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     4/08/2020

PIJNMEDICATIE

2) EUB Paracetamol 1 g

▪ Werking: pijnstiller; zal samen met Tradonal pijn onderdrukken

• Hoe vaak gebruikt hij nu paracetamol? 

▪ Gebruik: indien nodig; maximaal 3 keer per dag; telkens 4-6 uur tussen laten

▪ NW: /

▪ TT: eerst combineren met Tradonal indien nodig, na twee weken overschakelen op 

enkel paracetamol, nadien ook enkel indien nodig en dus geen chronische inname
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BEWIJS VAN ELEKTRONISCH VOORSCHRIFT

Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw apotheker om de 

barcode te scannen en de voorgeschreven geneesmiddelen af 

te leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: WILFRIED DECKERS

INSZ:                35010121805

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Tradonal 50mg 60 tab

s/ 1 tablet 3x/dag, afbouwen na 1 week

2 Forlax 20 zakjes

s/ 1 zakje per dag 

3 Paracetamol Teva 1 g 120 tab

s/ indien nodig, max. 1 tablet 3x/dag

4 Xarelto 15mg 42 tab

s/ 1 tablet 2x/dag tot 18/05/2020

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document zal geen 

rekening gehouden worden.

Datum:      4/05/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     4/08/2020

PIJNMEDICATIE

3) EUB Forlax: 

▪ Werking: laxativum. Zal stoelgang zachter maken. 

• Hoe is de stoelgang nu? 

• Wat kreeg Wilfried in het ziekenhuis om de stoelgang te vergemakkelijken? 

▪ Gebruik: 1 keer per dag ‘s morgens; 1 zakje oplossen in een glas water. Indien 

nodig 2 zakjes ‘s morgens. 

▪ NW: /

▪ TT: innemen zolang Tradonal ingenomen wordt
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BEWIJS VAN ELEKTRONISCH 

VOORSCHRIFT
Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw 

apotheker om de barcode te scannen en de 

voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: WILFRIED DECKERS

INSZ:                35010121805

Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Xarelto 20mg 98 tab

s/ 1 tablet 1x/dag tot 3/09/2020

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit document 

zal geen rekening gehouden worden.

Datum:      16/06/2020

Uitvoerbaar vanaf: 

Einddatum van uitvoerbaarheid:     16/09/2020

BEWIJS VAN ELEKTRONISCH 

VOORSCHRIFT
Gelieve dit voorschrift voor te leggen aan uw 

apotheker om de barcode te scannen en de 

voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren. 

Voorschrijver:     EMMA CARLIER

RIZIV nr:           12512199798

Rechthebbende: WILFRIED DECKERS

INSZ:                35010121805
Inhoud van het elektronisch voorschrift

1 Tradonal 50mg 60 tab

s/ 1 tablet 3x/dag, afbouwen na 1 

week

2 Forlax 20 zakjes

s/ 1 zakje per dag 

3 Paracetamol Teva 1 g 120 tab

s/ indien nodig, max. 1 tablet 3x/dag

4 Xarelto 15mg 42 tab

s/ 1 tablet 2x/dag tot 25/06/2020

Opgelet: Met manuele toevoegingen op dit 

document zal geen rekening gehouden worden.

Datum:      16/06/2020
Uitvoerbaar vanaf: 
Einddatum van uitvoerbaarheid:     

16/09/2020

BEHANDELPLAN DVT/LE

1) EUB Xarelto 15 mg

▪ Werking: antistollingsmiddel, belangrijk in de behandeling van de 

‘klonter’ van Wilfried

▪ Gebruik: 21 dagen 2 keer per dag, 12 uur tussen 2 innames, dus tot 

en met 25/06/2020. Innemen met voedsel.

• Hoe zou hij dat concreet kunnen doen? Ontbijt en avondeten?

▪ NW: hoofdpijn, sneller bloedingen (blauwe plek, tandvlees,..)

• Heeft hij daar al iets van gemerkt? 

▪ TT: ZEER belangrijk! Innames zo nauwkeurig mogelijk om de 12 uur 

inplannen

2) EUB Xarelto 20 mg

▪ Werking: antistollingsmiddel, vooral belangrijk om nieuwe klonters te 

voorkomen

▪ Gebruik: vanaf dag 22 1 keer per dag. Totaalbehandeling van 3 

maanden, dus innemen tot en met 3/09/2020. Innemen met voedsel, 

liefst met de hoofdmaaltijd. 

▪ TT: ZEER belangrijk! 

▪ Therapie innemen gedurende 3 maanden

CASUS 3: post COVID-19 patiënt
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Acties van de apotheker registreren

Registratieformulier van de ‘groene enveloppe’
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PharmDisc: Pharmacists’ Documentation of 

Interventions in Seamless Care (2016, Zwitserland)

PharmDISC-tool: registeren van apotheker 

interventies

Registratieformulier van de enveloppe-actie is 

hierop gebaseerd
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Hoe zou je jouw acties als apotheker in casus 3 

benoemen op het registratieformulier?
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COVID-19 en farmaceutische zorg door apotheker

▪ Post-COVID-19 patiënten zijn een kwetsbare doelgroep!

▪ Neem contact op met de patiënt en/of mantelzorger

→ bespreek mogelijkheid van thuislevering van medicatie

→ zorg voor continuïteit in het medicatiebeleid

▪ Voer na ontslag uit het ziekenhuis of uit een schakelzorgcentrum* medicatie reconciliatie uit:

denk ook aan online of telefonisch mogelijkheden. Neem uw verantwoordelijkheid als

huisapotheker!

*Schakelzorgcentra zijn momenteel gesloten; ervaringen worden geëvaulueerd



VRAAG:

Ik heb in de voorbije twee maanden:

• 0 patiënten begeleid die in een SZC opgenomen zijn

• 1-2 patiënten begeleid die in een SZC opgenomen zijn

• > 3 patiënten begeleid die in een SZC opgenomen zijn

94

Schakelzorgcentra (SZC) Vlaanderen
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COVID-19 en hydroxychloroquine (Plaquenil®)

▪ Indicaties: reumatoïde artritis, systemische lupus erythematodes, fotodermatosen en sommige

collageenziekten

▪ Off-label use bij COVID-19, bij gehospitaliseerde patiënten

• Dosisadvies van 2 x 400 mg hydroxychloroquine sulfaat op dag 1, vervolgens 2 x 200 mg

hydroxychloroquine sulfaat op dag 2-5

• Niet langer geven dan 5 dagen

• ZEKER niet in thuissituatie of WZC

▪ Cardiotoxiciteit kan optreden en ECG-monitoring van het QT-interval wordt aanbevolen

CredibleMeds® : online decision support tool voor inschatting QT-verlenging

→ MedSafety Scan®: www.medsafetyscan.org

Folia Express: COVID-19 update 16/06 (COVID-19 en hydroxychloroquine en chloroquine: Sciensano beperkt gebruik van hydroxychloroquine bij 

gehospitaliseerde COVID-19 patiënten)

Sciensano. Interim clinical guidance for adults with suspected or confirmed COVID-19 in Belgium. Version 7, 6 April 2020

http://www.medsafetyscan.org/


De enveloppe-actie
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De enveloppe-actie

Transmuraal project

Regio Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Chronic care projecten: Zorgzaam Leuven en ZOHrg Tienen

Doel?

De informatieoverdracht vanuit ziekenhuis naar officina-apotheek bevorderen, waardoor 

medicatie reconciliatie mogelijk wordt.

Regio Vlaams-Brabant:

▪ Eerste fase: najaar 2019 – december 2019

▪ Tweede fase: januari 2020 - heden
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Sinds februari 2020: start “tweede fase”

▪ Nieuw ontwerp enveloppe

▪ Extra materialen voor apotheker, patiënt en verpleegkundigen

▪ Uitbreiding aantal afdelingen

Overzicht deelnemende afdelingen ziekenhuizen Vlaams-Brabant

UZ Leuven 1) Geriatrie

2) Endocrinologie

3) Algemene interne geneeskunde

HH Leuven 1) Geriatrie

2) Cardiologie

RZ Tienen 1) Geriatrie

2) Telemetrie 1

3) Heelkunde 1

4) Geneeskunde 1



VRAAG

• Ik heb in de voorbije zes maanden:

• Nooit een enveloppe gekregen

• Slechts 1 of 2 keer een enveloppe gekregen

• 3-5 enveloppen gekregen

• > 5 enveloppen gekregen
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Implementatie van de enveloppe-actie



▪ Gemiddelde duur gesprek = 14 minuten

▪ In 92% van de gevallen meldt een andere persoon dan de patiënt zich aan in de apotheek

▪ In 48% van de gevallen komt de patiënt/mantelzorger op dezelfde dag van ontslag nog langs in 

de apotheek 

▪ 70% van de patiënten is nog niet bij de huisarts geweest voorafgaand aan apotheekbezoek

▪ In 20% van de gevallen weet de apotheker niet of er GM meegegeven zijn vanuit het 

ziekenhuis

100

Bevindingen



▪ In 35% van de gevallen wordt er minstens één discrepantie ontdekt door de apotheker

▪ In 34% van de gevallen wordt er minstens één geneesmiddel-gebonden probleem ontdekt 

door de apotheker

▪ 14% van de apotheker contacteert een andere zorgverlener tijdens het MR gesprek

▪ 77% van de apothekers laadt het medicatieschema NIET op op Vitalink, en dit is in 40% 

van de gevallen door technische problemen

▪ Suggestie van vele apothekers = ontslagbrief voor de apotheker
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Bevindingen



✓ De apotheker is vaak de eerste eerstelijnszorgverlener die de patiënt/mantelzorger ziet!

✓ 1 op 3 van de apothekers ontdekt minstens één discrepantie!

✓ 1 op 3 van de apothekers ontdekt minstens één GM gebonden probleem!

• DUS erg belangrijk om een grondige medicatie reconciliatie uit te voeren bij uw patiënt.

• Als huisapotheker zorgen voor duidelijkheid voor uw patiënt en een up-to-date 

medicatieschema, aangepast naar de thuismedicatie indien nodig.
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Wat kunnen we leren uit deze resultaten?



Conclusie

Faculteit, departement, dienst …103
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▪ Een goed ontslaggesprek na ziekenhuisopname is cruciaal

▪ Gebruik de checklist als hulpmiddel → basisstructuur

▪ Zorg steeds voor een up-to-date medicatieschema voor uw patiënt, met een advies op maat

▪ Indien u een enveloppe ontvangt: 

• Scan de CNK-code in

• Vul het registratieformulier in, en stuur het terug op via de voorgefrankeerde enveloppe
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Dankjewel voor uw aandacht!


