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Medicatie reconciliatie is medicatiebegeleiding op maat na een ziekenhuisontslag: de medicatie van de patiënt wordt grondig 
geëvalueerd na ziekenhuisontslag, met als doel om continuïteit in het medicatiebeleid in de thuissetting en zelfmanagement te 
stimuleren.   

De enveloppe-actie is een transmuraal project om de informatieoverdracht tussen het ziekenhuis en de openbare apotheek te 
verbeteren. Er wordt gewerkt met een enveloppe als tool voor de informatieoverdracht, een noodzakelijke papieren 
tussenoplossing, totdat de digitale platformen optimaal werken. 

De actie werd qua doelgroep uitgebreid naar patiënten uit psychiatrische ziekenhuizen. De medicatie reconciliatie door de officina-
apotheker na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis omvat extra aandachtspunten. Daarom werd er vanuit ZZL en ZOHrg een 
opleiding aangeboden aan de apothekers. 

Nu
• Ziekenhuizen rekruteren (opstart in Zorggroep Alexianen Tienen, Sint Kamillus Bierbeek en UPC Leuven)

Aanpak

•  Opleiding: Medicatie reconciliatie na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis
1. Algemene structuur Geestelijke Gezondheidszorg België
2. Medicatie reconciliatie na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis

- Wat is er verschillend ten opzichte van een ontslag uit een algemeen ziekenhuis?
- Aandachtspunten rond herhaalde uitgifte begeleiding, met blijvende aandacht voor   

                         continuïteit meditatiebeleid in thuissetting
- Tips rond communicatie
- Interdisciplinaire samenwerking

ü Apotheker een correcte medicatie reconciliatie laten uitvoeren 

na ontslag uit psychiatrisch ziekenhuis

ü Continuïteit in het medicatiebeleid bij veranderen van 

zorgsetting (ziekenhuis – thuissituatie)

Doel

Eerste opleiding in Vlaams Brabant op 4/10/2021 en 
e-learning wordt ter beschikking gesteld

INLEIDING

DOELSTELLING

RESULTATEN TOT NU TOE (N=7)

üVoor 100% van de patiënten is de apotheker de eerste zorgverlener uit eerstelijn die gezien 
wordt na ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis

üEr werden géén geneesmiddel gebonden problemen of discrepanties ontdekt door de apotheker 
 hypothese: goede voorbereiding ontslag door psychiatrisch ziekenhuis?

Acties ondernomen door de apotheker: uitgebreid gesprek met de patiënt, instructies of training 
rond toediening, voorstel therapienazicht, optimalisatie toedieningsvorm of -weg

Belangrijke rol weggelegd voor de officina-
apotheker binnen transmuraal medicatiebeleid 

van de psychiatrische patiënt!


