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Accountancy en Fiscaliteit
voor KMO’s en Vrije Beroepen

A & T Partners heeft uitgebreide expertise en ervaring met het boekhoudkundig, fiscaal en bedrijfseconomisch  
beheer van ondernemingen in diverse sectoren. Hierdoor kunnen wij u een zeer persoonlijke en deskundige totaal-
service aanbieden op maat van uw specifieke behoeften.

Naast onze expertise op fiscaal en boekhoudkundig vlak, begeleiden en adviseren wij ondernemingen en bedrijfslei-
ders op financieel en vennootschapsrechtelijk vlak, geven wij advies bij investeringsprojecten, herstructureringen, 
waarderingen, overname of overdracht van een onderneming, successieplanning, fiscale optimalisaties, e.d.m. 

Ons team van ervaren medewerkers heeft een diepe en uitgebreide kennis van de sectoren die wij servicen. Dit laat 
ons toe om professionele en aangepaste adviezen te verlenen. 
Zo beschikken we over een team van specialisten met uitgebreide kennis van o.a. de apotheeksector, waar we sinds 
jaren als toonaangevend kantoor tal van apotheken ondersteunen en begeleiden met de uitbouw en het succesvoller 
maken van hun apotheek.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking en ontdek waarom  
A & T Partners ook voor uw onderneming een meerwaarde kan betekenen.

Farmaceutische zorg  
in een digitale wereld
Digitale ontzorging voor apotheker & patiënt

Intuïtief voor apothekers met zicht op alle info van 
patiënten en persoonlijke medicatiebewaking! 

Zeer gewaardeerd door patiënten dankzij digitale 
persoonlijke zorgbegeleiding én ontzorging.

Met Farmad haal je een compleet toekomstgericht
apotheekbeheerssysteem in huis, ontwikkeld voor 
én door apothekers.

Scan hier!
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EDITORIAAL 

Hilde Deneyer

Voorzitter BAF 
Inhoud
COVERVERHAAL
Een stand van zaken betreffende  
de apotheker als vaccinator

Op 25 september 2022 was het de Werelddag van de apotheker. Het thema was dit jaar 
Pharmacy united in action for a healthier world. Hierbij is de doelstelling om de positieve 
impact van de apotheker op de gezondheid in de kijker te zetten en de solidariteit binnen 
het beroep verder te versterken. In deze editie zullen jullie merken dat we als Vlaams- 
Brabantse apotheker meer dan ons steentje bijdragen tot een betere wereld. 

Sinds 2017 bestaat het concept van huisapotheker waarbij de apotheker een specifieke 
vergoeding ontvangt voor de doorgedreven opvolging en begeleiding van chronische 
patiënten. Logischerwijze neemt de apotheker deze rol (ook zonder vergoeding) op 
voor patiënten die niet onder de noemer van ‘chronische patiënt’ vallen. Hierbij staat het 
up-to-date houden en het delen van het medicatieschema met andere zorgverleners 
centraal. Huisapothekers willen zich in de toekomst nog meer inzetten om het persoon-
lijk contact en de patiëntenkennis te vergroten om de farmaceutische zorg nog te verbe-
teren. Medicatie reconciliatie is een volgende ambitieuze doelstelling die we vanuit BAF 
actief mee ondersteunen. We werken ook mee aan een betere wereld door onze vele pre-
ventieve acties en door te focussen op multidisciplinaire samenwerking. Een mooi voor-
beeld hiervan is het ADEM-project, waarover je meer kan lezen op pagina 8.

De elf eerstelijnszones in de BAF-regio worden elk aangestuurd door een zorgraad. In 
bijna elke zorgraad zit ook een apotheker als vertegenwoordiger. De zorgraden hebben 
een aantal basisopdrachten maar kunnen ook extra opdrachten opnemen naargelang de 
lokale context. In elke ELZ is het ook de doelstelling om een kringwerking met alle apothe-
kers van de ELZ uit te bouwen of de bestaande kring te versterken. Komende maanden 
zetten we hier nog meer op in. Meer over kringwerking vind je op pagina 16.

Apothekers willen de samenwerking met huisartsen (bijvoorbeeld via Medisch-Farma-
ceutisch Overleg) maar ook met andere zorgverstrekkers zoals ziekenhuizen optima-
liseren omdat dit in onze optiek noodzakelijk is om de beste zorg te kunnen leveren. 
Hiervoor zetten we de patiënt centraal en zetten we in op efficiënte gegevensdeling 
en medicatieoverdracht met bijhorende medicatieschema’s. In zorgzame buurten wer-
ken apothekers samen met andere welzijns- en zorgpartners om een lokaal netwerk uit 
te bouwen rond de patiënt. Apothekers hebben toegang tot een grote set aan data. Op 
basis van deze data zouden zij aan populatiemanagement kunnen doen waarbij gezond-
heid en welzijn pro-actief zou kunnen benaderd worden en de impact van de geleverde 
middelen en inspanningen groter zou zijn. Hetzelfde geldt voor onze patiënten in woon-
zorgcentra. BAF ondersteunt de opleiding tot coördinerend apotheker. Interesse? Lees 
dan zeker het artikel over apr. Karen Van den bosch die deeltijds werkt in een woonzorg-
centrum.

Tenslotte kan een beroepsvereniging alleen maar blijven groeien en bloeien dankzij haar 
leden, jullie dus! Daarom zetten we ook sterk in samen met onze Limburgse collega’s op 
het traject Gangmakers. Meer daarover op pagina 23.

BAF wenst jullie elke dag Werelddag Apotheker! 

Hilde Deneyer
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Medicatiereconciliatie  
in Vlaams-Brabant
Medicatiereconciliatie door de huisapotheker is een cruciale stap in 
het transmurale medicatiebeleid van onze patiënten. Dat leren we uit 
de actie medicatiereconciliatie binnen onze BAF-regio.

Door APRS. MARE CLAEYS (BAF) en  
PAULIEN MICHIELS (BAF en apotheker in 
Lo-Pharma in Pellenberg)

Inleiding en situering
Wist je dat 5,6% van de acute zieken-
huisopnames te wijten zijn aan medica-
tiegerelateerde problemen? En dat ook 
maar liefst 20% van de heropnames in 
het ziekenhuis te wijten zijn aan medi-
catieproblemen, waarvan minstens de 
helft te voorkomen is? 
Er zijn nog veel winsten te boeken in 
het transmurale medicatiebeleid. Als 
huisapotheker in de eerstelijn vormen 
wij een cruciale schakel in dit transmu-
rale medicatiebeleid van onze patiën-
ten. Na een ziekenhuisontslag voert de 
huisapotheker een ontslagbegeleiding 
uit, ook wel gekend onder de term medi-
catiereconciliatie. Dit is een ad hoc farma-
ceutische zorg-dienstverlening, waarbij 
de huisapotheker verschillende medi-
catiebronnen van de patiënten (medi-
catiehistoriek, voorschriften bij ontslag 
en het medicatieschema in de apotheek 
versus medicatieschema bij ontslag van-
uit het ziekenhuis) vergelijkt, en nagaat 
of er geneesmiddelgebonden proble-
men en/of discrepanties zijn. Naast deze 
analyse voert de apotheker een uitge-
breid gesprek met de patiënt, zodat hij 
naar huis kan gaan en zijn medicatiebe-
leid op een correcte manier kan verder-
zetten. 

Voor een optimaal transmuraal medi-
catiebeleid is een goede communicatie 
en samenwerking tussen eerstelijn en 
tweedelijn erg belangrijk. Idealiter kan 
alle informatie omtrent geneesmidde-
len gedeeld worden tussen zorgverle-
ners. Maar deze systemen zijn vandaag 
de dag nog onvoldoende ontwikkeld 
of geïntegreerd, waardoor het papie-
ren medicatieschema bij zorgtransitie 
belangrijk blijft.

Via de enveloppe-actie zetten we de 
enveloppe voor de huisapotheker in 
als tool om de informatieoverdracht 
bij ziekenhuisontslag te faciliteren. De 
enveloppe-actie is een initiatief vanuit 
KOVAG, BAF en VAN in samenwerking 
met KU Leuven en UGent. 

Doelen van de enveloppe-actie 
1. De gegevensoverdracht bij zieken-

huisontslag naar de huisapotheker 
in de eerstelijn verbeteren: het medi-
catieschema (en de medicatie-voor-
schriften).

2. In kaart brengen  in welke mate de 
patiënt zijn rol opneemt in de gege-
vensoverdracht. We gaan na hoeveel 
enveloppen door de huisapotheker 
ontvangen werden.

3. De medicatiebegeleiding in de apo-
theek in kaart brengen.  Welke zorg 
verlenen huisapothekers? Welke pro-
blemen merken zij op en hoe lossen 
zij deze op? 

De enveloppe voor de huisapotheker 
bevat:
• Een ziekenhuis-specifieke CNK-code 

aan de achterkant van de enveloppe. 
Het is de bedoeling dat de apothe-
ker deze CNK-code inscant wanneer 

hij deze ontvangt, op een voorschrift 
met terugbetaalde geneesmiddelen 
of een pseudo-voorschrift.

• Medicatieschema vanuit ziekenhuis.
• Eventueel medicatievoorschriften bij 

ontslag (indien die niet elektronisch 
zijn).

• Informatiebrief voor de huisapothe-
ker met QR-code die linkt naar het 
digitaal registratieformulier voor de 
huisapotheker. Op deze manier ver-
zamelen we data over de medicatie-
reconciliatie.  

Welke ziekenhuizen? 
Toen we de enveloppe-actie lanceerden 
in juni 2019, werkten in Vlaams-Brabant 
enkel de geriatrische afdelingen binnen 
de algemene ziekenhuizen UZ Leuven 
en RZ Tienen met de enveloppe voor de 
huisapotheker. In 2022 hebben we van-
uit BAF erg ingezet op het rekruteren 
van de ziekenhuizen binnen Vlaams-Bra-
bant om te werken met de enveloppe 
voor de huisapotheker. Vandaag de dag 
kunnen we met trots zeggen dat 5 van 
de 7 algemene ziekenhuizen binnen 
Vlaams-Brabant ten minste op één afde-
ling werken met de enveloppe voor de 
huisapotheker. Verder werken ook 4 op 
5 van de psychiatrische ziekenhuizen in 
Vlaams-Brabant met de enveloppe voor 
de huisapotheker. 
De enveloppe-actie heeft zich binnen de 
regio Vlaams-Brabant dankzij de innova-
tieve chronic care-projecten Zorgzaam 

Enveloppe-actie: de enveloppe 
als tool voor informatieover-
dracht vanuit ziekenhuis naar 

huisapotheker.

Actie medicatiereconciliatie: 
medicatiebegeleiding door de 
huisapotheker na een zieken-

huisontslag.
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Leuven en Verbonden in ZOHrg verder 
ontwikkeld tot ‘de actie medicatierecon-
ciliatie’. 

Opleiding
Vanuit Zorgzaam Leuven en BAF, in 
samenwerking met de KU Leuven, ont-
wikkelden we een opleiding voor medi-
catiereconciliatie na ontslag uit een 
algemeen ziekenhuis. Toen ook psychi-
atrische ziekenhuizen instemden om te 
werken met de enveloppe voor de apo-
theker, besloten we een extra opleiding 
uit te werken voor medicatiereconcilia-
tie na ontslag uit een psychiatrisch zie-
kenhuis, omdat er hier specifieke aan-
dachtspunten zijn. 
In beide opleidingen werd er telkens 

gewerkt rond een vijf-stappenplan om 
een kwaliteitsvolle medicatiereconcilia-
tie uit te voeren.
Je kan beide opleidingen en alle bijho-
rende materialen terugvinden op de 
website van BAF: https://baf.be/thema-
dossiers/medicatie-reconciliatie.

Dataverzameling medicatie–
reconciliatie 
Dataverzameling rond de farmaceu-
tische zorg dienstverlening medica-
tiereconciliatie is belangrijk, zodat we 
kunnen streven naar een structurele 
vergoeding. Deze dataverzameling 
gebeurt in samenwerking met de KU 
Leuven, wat resulteert in wetenschap-
pelijke rapportering rond de actie medi-
catiereconciliatie. 

Algemene ziekenhuizen
UZ Leuven

Algemene interne geneeskunde
Cardiologie

Endocrinologie
Geriatrie

Nier- en levertransplanten

RZ Tienen
Geneeskunde 1

Geriatrie
Heelkunde 1
Heelkunde 2
Telemetrie

AZ Diest
Afdelingen geriatrie

Afdelingen inwendige geneeskunde

Inkendaal  
Revalidatiecentrum

Alle afdelingen

AZ Jan Portaels 
Afdeling oncologie –  

specialistische medicatie

Psychiatrische ziekenhuizen
Alexianen Tienen

UPC Kortenberg

Sint-Kamillus Bierbeek

Sint-Annendael Diest

Vanuit BAF vinden we het belangrijk dat 
je als apotheker altijd je data rond medi-
catiereconciliatie kan rapporteren, onaf-
hankelijk van het ontvangen van een 
enveloppe of niet. We kregen feedback 
van apothekers in het veld dat patiënten 
soms de documenten uit de enveloppe 
halen, en deze zo aan de apotheker 
geven. Of dat ze medicatiereconcilia-
ties uitvoeren na ontslag uit ziekenhui-
zen of afdelingen binnen deelnemende 
ziekenhuizen die nog niet met de enve-
loppe werken. 

Daarom stellen we onderstaande proces-
flow voor, zodat je als apotheker altijd kan 
rapporteren rond de medicatiereconcilia-
tie die je uitvoert. 
Het is ook belangrijk om te weten dat 

Tabel: Welke ziekenhuizen in Vlaams-Brabant 
werken met de enveloppe voor de huisapotheker? 
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naar voorbeeld van het chronic care-pro-
ject Zorgzaam Leuven, verschillende 
chronic care-projecten binnen België de 
actie medicatiereconciliatie geïmplemen-
teerd hebben analoog aan Zorgzaam 
Leuven. Al deze projecten werken met 
hetzelfde digitaal registratieformulier. Op 
die manier verzamelen we systematisch 
data, en kunnen we zoveel mogelijk data 
poolen waarmee de KU Leuven aan de 

Algemene ziekenhuizen (fase 3a)
RZ Tienen

Afdelingen geriatrie
Telemetrie 1
Heelkunde 1

Geneeskunde 1

HH Leuven
Afdelingen geriatrie

Cardiologie

UZ Leuven
Afdelingen geriatrie

Endocrinologie
Algemene interne geneeskunde

Cardiologie (2 afdelingen)
Abdominale transplantatie en nefrologie

Psychiatrische ziekenhuizen
Zorggroep Alexianen

Alle afdelingen

1: Medicatiereconciliatie na ontslag 
uit algemeen ziekenhuis 
Deze resultaten zijn gebaseerd op 250 
registratieformulieren, ingevuld door 
apothekers die een medicatiereconcilia-
tie uitvoerden. 

nen (medicatieschema vanuit zieken-
huis vs. medicatieschema in apotheek-
software, of medicatieschema vanuit 
ziekenhuis vs. voorschriften bij ontslag, 
of medicatieschema vanuit ziekenhuis-
huis vs. medicatiehistoriek). De meest 
voorkomende discrepantie was dosis-
verandering. 
In 21% van de gevallen werd er min-
stens één geneesmiddelgebonden pro-
bleem ontdekt door de apotheker. 
Het meest voorkomende geneesmid-
del-gebonden probleem was ‘geen 
terugsubstitutie naar de thuismedicatie 
van de patiënt’ (categorie ‘keuze van het 
geneesmiddel’). Dit komt omdat in het 
ziekenhuis gewerkt wordt met genees-
middelenformularium waarin een aan-
tal specialiteiten/generieken gedefi-
nieerd staan. Dit vorm een realistisch 
probleem, omdat er daardoor risico tot 
dubbelmedicatie is, wat nadelig is voor 
de patiënt. 
Het tweede meest voorkomende 
geneesmiddelgebonden probleem dat 
voorkwam in deze studie was ‘onge-
schikt tijdstip of frequentie van toedie-
ning’ (categorie ‘gebruik van het genees-
middel’). 
Het derde meest voorkomende genees-
middel-gebonden probleem was ‘onvol-
doende kennis door patiënt’ (catego-
rie ‘patiënt gerelateerd’). Dit is ook een 
belangrijk aandachtspunt, de patiënt 
heeft vaak onvoldoende kennis en is 
vaak ook bezorgd over de behandeling. 
Het kan nuttig zijn om in het ziekenhuis 
meer aandacht en tijd te schenken aan 
het informeren van de patiënt. 

C. Patiëntbegeleiding  
en contact zorgverleners 
Naar aanleiding van de medicatiere-

slag kan. Op deze manier kunnen we de 
meerwaarde van medicatiereconciliatie 
door de huisapotheker aantonen, en stre-
ven naar een structurele vergoeding! 

De ziekenhuizen die deelnemen in fase 
3a vind je hieronder. Na het afronden 
van fase 3a zijn er nog een heel aantal 
ziekenhuizen opgestart met de enve-
loppe-actie, zie eerder beschreven. 

Resultaten van het onderzoek in Vlaams-Brabant in fase 3a

De enveloppe-actie (actie medicatiereconciliatie) loopt al een heel 
tijdje binnen de provincie Vlaams-Brabant. De verschillende onder-
zoeksfasen zijn Fase 1 (juni – december 2019), Fase 2 (januari – april 
2022) en Fase 3a (mei 2021 – maart 2022). Op de website van BAF 
kan je het uitgebreide wetenschappelijke rapport terugvinden, maar 
hieronder worden enkele resultaten uit fase 3a toegelicht. De deelne-
mende ziekenhuizen in deze fase vind je in de tabel hieronder.

A. Situatieschets 
De gemiddelde duur van een medica-
tiereconciliatiegesprek door de huisapo-
theker bedroeg 12 minuten. 
In 66% van de gevallen meldde een 
andere persoon dan de patiënt zich aan 
in de apotheek. Meestal gaat het over 
de partner of een familielid. Voor 75% 
van de patiënten komt de patiënt en/of 
mantelzorger de dag van het ontslag of 
de dag na het ziekenhuisontslag langs in 
de apotheek. 79% van de patiënten was 
nog niet bij de huisarts geweest vooral-
eer ze naar de apotheek kwamen. Hier-
van had slechts 25% van de patiënten al 
een afspraak bij de huisarts vastgelegd. 
De apotheker is dus vaak de eerste zorg-
verlener in de eerstelijn die gezien wordt 
door de patiënt en/of de mantelzorger. 
De patiënt is zich er dus ook vaak niet 
van bewust dat hij na een ziekenhuis-
ontslag ook best kan langsgaan bij de 
huisarts. Daarom is de huisapotheker 
een belangrijke schakel in het zorgen 
voor continuïteit in het medicatiebeleid 
bij veranderen van zorgsetting (zieken-
huis – thuissituatie). 

B. Medicatiereconciliatie 
In 18% van de gevallen werd er min-
stens één discrepantie (= tegenstrijdig-
heid) ontdekt door de apotheker bij het 
vergelijken van de verschillende bron-

Elke keer dat je data over een 
medicatiereconciliatie die je uit-

voerde registreert,  
draag je een steentje bij in het 
streven naar een structurele  

vergoeding voor deze  
farmaceutische dienstverlening! 

Tabel: Deelnemende ziekenhuizen in fase 3a.
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conciliatie ondernamen de apothekers 
bepaalde acties, zie het overzicht in de 
tabel op pagina 7. 

17% van de apothekers contacteerde 
een andere zorgverlener tijdens of 
naar aanleiding van het medicatiere-
conciliatie gesprek. De huisarts is de 
zorgverlener die het meest gecontac-
teerd werd door de officina-apothe-
ker tijdens de medicatiereconciliatie, 
de behandelende arts in het ziekenhuis 
komt op de tweede plaats. 

D. Documentatie  
en communicatie 
Na een medicatiereconciliatie is het 
belangrijk dat de apotheker het meest 
recente medicatieschema oplaadt op 
Vitalink, zodat alle andere zorgverleners 
de meest recente versie kunnen bekij-
ken. Uit dit onderzoek blijkt dat 73% van 
de apothekers het medicatieschema 
niet oplaadt op Vitalink, en dit is in 32% 
van de gevallen te wijten aan inter-
operabiliteitsproblemen tussen apo-
theeksoftware en Vitalink. 

2: Medicatiereconciliatie na ontslag 
uit een psychiatrisch ziekenhuis 
In maart 2022 werden nog maar vijf 
registratieformulieren geregistreerd 
van medicatiereconciliaties uitgevoerd 
bij patiënten ontslagen uit een psychi-
atrisch ziekenhuis. De steekproef is te 
klein om te rapporteren, bij een volgend 
rapport in het najaar zal er hier uitge-
breid over gerapporteerd worden. 

Contactpersoon binnen BAF 
Bij vragen omtrent deze actie kan  

je altijd terecht bij apr. Paulien Michiels,  
paulien.michiels@baf.be 

Acties ondernomen door de apotheker
n=222 (waarbij apothekers de optie hadden om meerdere  
uitgevoerde acties aan te duiden)

Aantal keer  
gerapporteerd

Uitgebreid gesprek met patiënt 168

Verduidelijking of toevoeging van informatie (in het farmaceutisch 
dossier)

80

Instructies of training rond toediening 64

Substitutie 39

Doorverwijzing 20

Aanpassing verpakkingsgrootte of hoeveelheid 15

Afleveren van hulpmiddelen voor ondersteuning therapietrouw, incl. 
begeleiding ervan

12

Voorstel tot therapietoezicht/monitoring 11

Dosisaanpassing 11

Optimalisatie van toedieningsvorm(en) of -weg 8

Therapie gestopt of niet afgeleverd 5

Enkele conclusies

Ook uit de onderzoeksresultaten van fase 3a (analoog met 
resultaten uit de eerdere onderzoeksfasen) blijkt dat de offi-
cina-apotheker als huisapotheker een cruciale schakel is in de 
continuïteit van het medicatiebeleid in de eerstelijn na een 
ziekenhuisontslag. 

Na een ziekenhuisontslag is de huisapotheker vaak de eerste zorgverlener bin-
nen de eerstelijn die gezien wordt door de patiënt en/of mantelzorger, waar-
door het belangrijk is dat de huisapotheker van de correcte informatie voorzien 
wordt, zodat een kwaliteitsvolle medicatiereconciliatie mogelijk is. 
Verder blijven inzetten op de enveloppe als papieren tussenoplossing is cru-
ciaal, gezien er nog geen digitaal alternatief is. Uiteraard moet er een digitaal 
platform nagestreefd worden, vanwaar het digitaal delen van het medicatie-
schema tussen verschillende zorgdisciplines mogelijk is, en waartoe de patiënt 
zelf ook toegang heeft. Maar vandaag de dag blijven de interoperabiliteitspro-
blemen tussen apotheeksoftware en Vitalink een knelpunt, waardoor het opla-
den van het medicatieschema bemoeilijkt wordt, en dat is natuurlijk zeer jam-
mer. 

Maar onthoud na het lezen van dit artikel zeker dat elke keer als je data over een 
medicatiereconciliatie die je uitvoerde registreert, je een steentje bijdraagt in 
het streven naar een structurele vergoeding voor deze farmaceutische dienst-
verlening! 

BRONNEN
•  “HARM -Hospital Admissions Related To Med-

ication”, Division of Pharmacoepidemiology & 
Pharmacotherapy, Utrecht Institute for Phar-
maceutical Sciences, 2006

• N. El. Morabet, E. Uitvlugt, B. van de Bemt, P. 
van den Bemt, M. Janssen en F. Karapinar-Car-
kit, “Prevalence and preventability of drug-re-
lated hospital readmissions: a systematic 
review”, J Am Geriatr Soc, vol. 66, nr. 3, pp. 602-
608, 2018.288
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ADEM, meer dan een afkorting 
ADEM staat voor Apotheker, Dialoog, 
Engagement en Medicatie. ADEM is een 
samenwerking tussen verschillende part-
ners: Zorgzaam Leuven, Chiesi, KU Leuven 
en het Vlaams-Apothekersnetwerk. 

Met ADEM willen we de rol van de apo-
theker nog meer versterken en onder-
steunen, om zo tot een optimale bege-
leiding van COPD-patiënten te komen. 
Dit gebeurt via een begeleidingsgesprek 
Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) 
COPD. Belangrijk is dat deze farmaceu-
tische zorgverlening door de apotheker 
wordt ingebed in een multi disciplinair 
kader. Daarom werd er ook ingezet op 
de samenwerking met andere betrokken 
zorgverleners zoals de huisarts door mid-

Het ADEM-project: 

Implementatie van een  
GGG COPD, ingebed in  
een multidisciplinair kader
Lotte Herbots (2de masterstudent Farmacie Geneesmiddelenontwik-
keling aan de KU Leuven) en Apr. Mare Claeys (Coach medicatiepro-
jecten voor Zorgzaam Leuven) lichten met enthousiasme de opzet, 
het verloop en de huidige uitkomst toe van dit ambitieus project.

Door APRS. MARE CLAEYS, LOTTE  
HERBOTS en PAULIEN MICHIELS 

 

del van MFO’s, om een sterk netwerk van 
zorgverleners te bekomen die samen ach-
ter de patiënt staan. 

ADEM, focus op implementatie 
GGG COPD
De focus bij ADEM lag op het totaalbeeld 
van implementatie van een GGG COPD in 
de apotheekpraktijk. Wetenschappelijke 
studies leerden ons eerder dat een GGG 
COPD zorgt voor een significante verbe-
tering van de inhalatietechniek en thera-
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Achtergrond GGG COPD
Voor- 
bereiding

Best een afspraak maken voor 
een GGG op een ander moment

Kan aan de balie in de apotheek 
bij een volgend contactmoment

4 tot 6 weken (richtlijn,  
maar zelf te bepalen)

Oriënterings- 
gesprek

• Algemene info COPD
• Inhalatietechniek
• Therapietrouw
• Niet-farmacologische  

behandeling

Opvolg- 
gesprek

• Problemen en  
onduidelijkheden

• Evolutie t.o.v. eerste 
gesprek

Nagaan van 
farmacologische 
behandeling, 
therapietrouw  
en  
vaccinatiestatus

Regelmatig patiëntencontact + vertrouwensband

Rookstop, beweging  
stimuleren

Vaccinatiestatus  
opvolgen

Problemen met  
therapietrouw

Problemen met inhalatie-
techniekFarmacologische  

behandeling

Rol van de officina- 
apotheker

Opvolging 
COPD-patiënt

Eerste lijn

Tweede lijn

Huisarts

Huisapotheker

Kinesitherapeut

Tabakoloog

Thuisverpleeg-
kundige

Rol van de apothekerOpvolging van de COPD-patiënt

Niet-farmacologische 
behandeling

Doorverwijzen naar 
huisarts

pietrouw van COPD-patiënten. 
Daarom lag bij ADEM de focus op imple-
mentatie-onderzoek, zodat we onder-
zoeken en leren hoe een GGG COPD 
duurzaam in de apotheekpraktijk geïm-
plementeerd kan worden. Dit imple-
mentatie-onderzoek werd het master-
proefonderwerp van Lotte Herbots, 
masterstudente Geneesmiddelenontwik-
keling aan de KU Leuven. 
In chronic care regio Vlaams-Brabant 
werd eerder al gewerkt rond COPD en 
GGG COPD. In het ADEM-project werd er 
enerzijds in eerste fase verbreed in regio 
Vlaams-Brabant, en anderzijds verliep het 
project ook in regio Zorgzaam Leuven in 
een verdiepende fase.

Chronisch obstructief longlijden (COPD) 
is een chronische, progressieve respira-
toire aandoening waarbij vooral de kleine 
luchtwegen getroffen worden. Door een 
complexe interactie tussen genetische en 
omgevingsfactoren zoals sigarettenrook, 
vervuilde lucht of chemische agentia treedt 
er een excessieve inflammatoire reactie op 
in de luchtwegen. Deze reactie leidt tot res-
piratoire symptomen zoals productieve 
hoest, piepende ademhaling of ademha-
lingsmoeilijkheden. Deze symptomen kun-
nen variëren in ernst, maar zijn helaas pro-
gressief en zullen dus verergeren met de tijd. 
Echter zijn er wel symptomatische thera-
pieën beschikbaar, die de symptomen kun-
nen verlichten bij goede therapietrouw en 
inhalatietechniek. Ook de non-farmacolo-
gische behandeling is erg belangrijk om de 
progressie van COPD te vertragen. Denk aan 

Even opfrissen, waarom een GGG COPD?
rookstop, beweging, een gezonde levensstijl 
en zelfmanagement. Doordat de huisapo-
theker in nauw contact staat met de pati-
ent speelt hij een cruciale rol in de farmaco-
logische en non-farmacologische aanpak 
van COPD.  Verschillende studies toonden 
aan dat op farmacologisch gebied een cor-
recte inhalatietechniek en therapietrouw lei-
den tot een significante vermindering van 
de symptomen en van ernstige COPD-op-
stoten (exacerbaties). Het is dus van groot 
belang dat de patiënt goed wordt opgeleid 
rond inhalatietechniek en therapietrouw, 
en zich bewust is van de ziekte en een cor-
recte behandeling in het kader van zelfma-
nagement. Het begeleidingsgesprek Goed 
Gebruik Geneesmiddelen (GGG) COPD door 
de officina-apotheker kan hier een belang-
rijke bijdrage aan leveren. Het GGG COPD 
bestaat uit twee gesprekken, waarbij het 

oriënteringsgesprek eerst plaats vindt, en 
het opvolggeprek een X aantal weken later 
bij een volgend contactmoment in de apo-
theek. In het GGG COPD komen zowel de 
farmacologische als de non-farmacologi-
sche behandelingen aan bod. Zo worden 
volgende topics besproken: algemene infor-
matie rond COPD, inhalatietechniek, the-
rapietrouw, vaccinatiestatus, rookstop en 
gezonde levensstijl: beweging en voeding. 
 Eerdere wetenschappelijke studies1 toon-
den aan dat het GGG COPD door de offici-
na-apotheker zorgt voor een significante 
verbetering van de inhalatietechniek en the-
rapietrouw van de COPD-patiënt, met als 
gevolg een meer stabiel COPD met minder 
exacerbaties, en dus ook minder ziekenhuis-
opnames. Een GGG COPD door de offici-
na-apotheker draagt dus bij tot een betere 
levenskwaliteit voor de COPD-patiënt.
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Implementatiepakket ADEM
In ADEM hebben we ingezet op een 
totaal omvattend implementatiepakket, 
met het oog op een duurzame imple-
mentatie van het GGG COPD in de apo-
theekpraktijk. Het pakket omvat:

1. Visuele beeldatlas voor de apotheker
De visuele atlas fungeert als een lei-
draad tijdens het GGG COPD, voor zowel 
apotheker als patiënt. Je kan deze atlas 
rechtop zetten op de tafel wanneer je een 
GGG COPD uitvoert. De atlas heeft tel-
kens een kant voor de patiënt en een kant 
voor de apotheker. Beide pagina’s gaan 
over hetzelfde topic, maar bij de apo-
theker staat meer uitleg. De atlas omvat 
vier hoofdstukken: 1) COPD begrijpen, 2) 
Symptomen COPD, 3) Diagnose COPD en 
4) Behandeling COPD. 
De apotheker bepaalt tijdens het GGG 
COPD zelf welke hoofdstukken hij toelicht 
tijdens het GGG COPD, afhankelijk van de 
kennis en noden van de COPD-patiënt.

2. E-learnings voor de apotheker en het 
apotheekteam,

Deze e-learnings bestaan uit drie delen:
a.  Deel 1: Wetenschappelijke achter-

grond rond COPD
b. Deel 2: De rol van de apotheker bij 

COPD
c.  Deel 3: GGG COPD in de praktijk

3. Verslagbladen voor de apotheker  
tijdens het GGG

4. MFO-pakket rond COPD
Het is belangrijk dat dit GGG COPD door 
de officina-apotheker ingebed wordt in 
een multidisciplinair kader. Dit kan via een 
MFO COPD.
De focus tijdens het MFO COPD in het 
kader van het ADEM-project lag op het 
creëren van bewustzijn en het benadruk-
ken van het nut van een GGG COPD bij de 
artsen met de ondersteuning van weten-

schappelijke evidentie. Verder werd er 
ingegaan op rolverheldering bij COPD, en 
was het de bedoeling om concrete, laag-
drempelige afspraken te maken rond de 
initiatie van het GGG COPD en de opvol-
ging van deze patiënten in een multidisci-
plinair kader. Apothekers konden onder-
ling ervaringen rond het identificeren van 
patiënten en het effectief uitvoeren van 
een GGG uitwisselen. Maar er werd ook 
samen nagedacht en in dialoog gegaan 
over de volgende topics: alarmsignalen 
bij COPD-patiënten, communicatie tus-
sen artsen en apothekers in verband met 
COPD, samenwerking rond rookstop en 
de opvolging van COPD-patiënten.

5. Populatiemanagement COPD via een 
COPD-query

Populatiemanagement betekent sim-
pel gezegd ‘zicht krijgen op je popula-
tie’. De huisapotheker kent zijn popula-
tie zeer goed door de vertrouwensband, 
maar het is ideaal als je dit kan combine-
ren met query’s die over je patiëntendata 
lopen. Daarom gaven we aan apothekers 
die deelnamen aan ADEM de kans een 
COPD-query over hun data te laten lopen, 
via de tarificatiedienst van BAF. Deze 
COPD-query werd ontwikkeld door Zorg-
zaam Leuven, in samenwerking met APB 
en BAF. Deze COPD-query genereert een 
lijst van de COPD-patiënten, met heel wat 
interessante parameters.
De apotheek-specifieke lijst geeft onder 
andere volgende gegevens weer: 
INSZ-nummer patiënt, leeftijd, geslacht, 

medicatiegroepen die het meest frequent 
worden voorgeschreven (ICS: inhalatie-
corticosteroïden, LABA: langwerkende 
bèta-agonist, LAMA: langwerkende mus-
carine antagonist) en een risicofactor. De 
risicofactor is een heel interessante para-
meter. De risicofactor is een score van 1 
tot 10. Score 1 = stabiel COPD, score 10 = 
COPD niet onder controle. Veel afleverin-
gen van orale anti biotica en orale corti-
costeroïden kunnen wijzen op opstoten 
van het COPD, en dus een instabiel COPD, 
en een hogere score bij de risicofactor. 
Deze risicofactor laat toe de huisapo-
theker inzicht te geven in zijn populatie 
COPD-patiënten, en te kijken waar een 
voortgezette farmaceutische zorgverle-
ning GGG COPD het meest urgent is. 

Aanvullende ondersteuning in de 
verdiepende regio  
Zorgzaam Leuven: 
• Zorgplan COPD (werd eerder al 

ontwikkeld door Zorgzaam Leu-
ven en toegepast in buurtteamset-
ting)

• Coaching op maat

Resultaten ADEM: implemente-
ren van het GGG COPD
Na feedback van de deelnemende apo-
thekers begon een goede implementa-
tie van een GGG COPD uiteraard bij het 
volgen van de e-learning. Dit niet alleen 
door de apotheker-titularis, maar door 
het gehele apotheekteam. De e-learning 

 Sept-okt 2021 Rekrutering

 Okt-nov 2021 Educatie

 Nov 21-okt 2022 Inclusieperiode

 Feb-maa 2022 Multidisciplinair overleg

 Maa-apr 2022 Collectie feedback

 Mei- ... 2022 Optimalisatie en verdere uitrol

Het studieverloop van het ADEM-project.

  Twee parallelle fases

 VERDIEPING  VERBREDING

 Zorgzaam Leuven  Vlaams-Brabant

 8 apotheken  9 apotheken
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startte in deel 1 met het herhalen van de 
farmacologische en niet-farmacologische 
behandelopties van COPD, en eindigde in 
deel 3 met de focus op de praktijk: het uit-
voeren van een GGG COPD en het gebrui-
ken van de materialen. Als je dan écht kan 
en wenst te starten in je apotheek met het 
implementeren van GGG’s COPD is het 
enorm belangrijk dat je afspraken maakt 
met je apotheekteam, en de proces-
flow en manier van aanpak bespreekt. In 
ADEM hebben we geleerd dat dit niet in 
elke apotheek gebeurd is, wat ook nefast 
werkte voor het implementeren. 
De populatiemanagement-tool, de 
COPD-query, werkte ook ondersteunend 
voor de apothekers bij het zicht krijgen op 
de COPD-populatie, en patiënten selec-
teren voor een GGG COPD. De risicofac-
tor gaf de apotheker inzicht in bij welke 
patiënten het COPD het minst stabiel was, 
en welke patiënten dus het meeste baat 
hadden bij een GGG COPD. Uiteraard is de 
procesflow en afspraken rond ‘hoe gaan 
we de patiënt labelen in het farmaceu-
tisch dossier, ‘op welke manier spreken 
we de patiënt aan’, ‘wie spreekt de patiënt 

aan’, enzovoort enorm belangrijk.

Meerwaarde
Over de meerwaarde van het GGG COPD 
waren de apothekers het ook eens. Ook 
de ruime benadering van de implemen-
tatie tijdens ADEM werd positief ont-
haald. Een GGG COPD moet ingebed wor-
den in een multidisciplinair kader, gezien 
het een chronisch progressieve ziekte is. 
‘De meerwaarde en rol van de huisapo-
theker bij COPD wordt onderschat’, ver-
telt onderzoekster Lotte Herbots. ‘Via 
de MFO’s die plaatsvonden in kader van 
ADEM werd de meerwaarde wél duidelijk 
voor de aanwezige artsen, en werden er 
al meteen concrete afspraken gemaakt in 
het kader van COPD-ziektebeleid’. 
Via het MFO COPD in ADEM werd bewust-
wording gecreëerd rond het GGG COPD 
bij de artsen, waardoor zij ook inzagen 
dat samenwerken met de huisapothe-
ker resulteert in een betere ziektecontrole 
en dus een hogere levenskwaliteit bij de 
patiënt. 

Ondanks de bredere implementatieaan-

pak in het ADEM project, waren er slechts 
vier apothekers die effectief GGG’s COPD 
hebben uitgevoerd. Dit kwam mede door 
de COVID-pandemie; apothekers wer-
den overbevraagd met andere zaken, en 
dan is een GGG COPD uiteraard niet pri-
oritair. Een andere limiterende factor die 
naar voren kwam is een vergoeding voor 
de apothekers voor deze dienstverlening. 
 

‘Ik denk toch wel dat er 
meer zo’n zaken gaan aan-
geboden moeten worden 
in het apotheeklandschap 
om onze meerwaarde te 

bewijzen.’

Wat hebben we geleerd?

Een duurzame implementatie van een farmaceu-
tische zorginterventie in de apotheek is niet een-

voudig. Uit ADEM leren we dat het belangrijk is 
zicht te hebben op je populatie via populatiema-

nagement, zodat je weet waar de noden van je 
patiënten liggen, en je kan inzetten op het aan-
bieden van zorginterventies die inspelen op die 

noden. Durven investeren in zorg is ondernemen. 
Op die manier zet je je als huisapotheker op de 
kaart in je buurt, zeker als je artsen rechtstreeks 

kan betrekken via MFO’s.

‘We moeten zeker verder 
werken aan die farmaceu-
tische zorg en het belang 

ervan.’

‘Voor mezelf was dat 
een zeer geslaagd pro-

ject, zodanig dat we ook 
de meningen van dok-

ters hebben leren kennen, 
en de input die de artsen 

erover hadden.’

‘Ik denk wel dat dat écht 
een meerwaarde is om 

meer begeleiding te geven 
en nog meer die feedback 
te hebben van de mensen 
om toch te zien van ‘kijk, 

waar kan het nog  
mislopen’.’

Enkele opmerkingen van deelnemende apothekers
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Wanneer en hoe wordt er  
gevaccineerd in de apotheek? 

Tabel 1 Basisvaccinatie  
+ 1 booster

Tweede booster

Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest

0,472 mio 39% 0,034 mio 3%

Vlaanderen 4,7 mio 70% 1 mio 15%

Duitstalige Gemeenschap 0,042 mio 43% 0,004 mio 5%

Wallonië 1,9 mio 44% 0,238 mio 7%

Door APR. MARLEEN HAEMS,  
Directeur Beroepsmanagement KOVAG

Wat is het doel?
Het allereerste doel om de apotheker 
mee te laten vaccineren is om aanvul-
lend te werken aan de reeds bestaande vac-
cinatoren. Niet een shift veroorzaken van 
de bestaande vaccinatoren naar de apo-
theker, wel vooral nieuwe mensen berei-
ken die geen gebruik (meer) maken van 
de bestaande vaccinatiekanalen. Daarom 
ook speelt de behaalde vaccinatiegraad 
in de verschillende regio’s een rol in het 
betrekken van de apotheker in de vacci-
natiecampagne. Tabel 1 geeft de vacci-
natiegraad weer op 25 september 2022 
en maakt meteen duidelijk dat Vlaande-
ren een zeer hoge vaccinatiegraad kent in 
vergelijking met de andere regio’s.
Bij de cijfers voor de tweede booster moet 
natuurlijk rekening gehouden worden met 
de uitgenodigde populatie. Wat Vlaan-
deren betreft, vinden we daarover meer 

Momenteel hebben 297 apotheken in Vlaanderen laten weten dat 
ze graag willen vaccineren in de apotheek. 106 apothekers willen 
misschien vaccineren; 69 bieden liever geen vaccinatieservice aan. 
Wat zijn nu de volgende stappen? In dit artikel overlopen we de 
stand van zaken zoals die is op 25 september 2022.

 Tabel 2
Uitgenodigd Ingepland Gevaccineerd

Respons-
graad

65-plussers 1.234.510 
(92%)

850.914 
(63,4%)

332.922 
(24,8%)

69%

Verzwakte immuniteit 180.905 
(92%)

118.870 
(60,4%)

33.518  
(17%)

66%

Zorgverleners 367.800 
(89,3%)

195.616 
(47,5%)

52.981  
(12,9%)

53%

18-64 jaar 1.922.899 
(47,8%)

702.957 
(17,5%)

99.202  
(2,5%)

37%

Adobe Stock

COVID-vaccinatie in de apotheek:

Samenvattend overzicht – status 21 september 2022

Bron: Sciensano
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informatie op www.laatjevaccineren.be/
covid-19-vaccinatie/vaccinatieteller (zie 
tabel 2).
Uit deze cijfers mogen we concluderen 
dat ook de respons op deze tweede boos-
ter behoorlijk hoog ligt en dat de nood 
voor een bijkomende vaccinator eerder 
beperkt is. 

Komt de apotheker dan niet aan 
bod voor vaccinatie? 
In Brussel en Wallonië zijn momenteel 
55 resp.148 apothekers aan het vaccine-
ren. Dit cijfer is een onderschatting omdat 
niet alle apothekers er registreren via de 
e-form in de software. Sommige apothe-
kers registreren rechtstreeks in Vaccin-
net en daarvan kunnen we de cijfers niet 
rechtstreeks opvolgen. Wat we wel weten 
is dat zowel in Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest als in Wallonië meer vaccinaties in 
de apotheek gebeuren dan in de huisart-
senpraktijk, ondanks een slechts relatief 
beperkt aantal vaccinerende apothekers. 
Sommige bronnen spreken van reeds 
330 vaccinerende apothekers in Wallo-
nië. Vooral in het Brussels Gewest, waar de 
vaccinatiecentra gesloten zijn of hun acti-
viteiten sterk beperkt hebben,  vaccine-

ren de huisartsen vaccineren niet zo veel. 
Hoe de vaccinatierespons in jouw eerste-
lijnszone verloopt, kan je terugvinden op 
www.laatjevaccineren.be/covid-19-vacci-
natie/vaccinatieteller. 

Wat de toekomst betreft, tast men nog 
wat in het duister: ofwel is deze herfst-
vaccinatie voorlopig de laatste van het 
jaar 2022, ofwel komt er opnieuw een 
besmettingsgolf en wil men daarom in de 
winter opnieuw de risicopersonen vacci-
neren.
 Het is natuurlijk absoluut te vermijden 
dat een COVID-19-golf samen zou vallen 
met een griepgolf, als die er zou komen. 
Dat zou de druk op de eerstelijnsgezond-
heidszorg en op de ziekenhuizen veel te 
veel verzwaren. 
Stel dat men inderdaad een nieuwe win-
tervaccinatie tegen COVID-19 moet orga-
niseren, dan rijst de vraag wie hiervoor 
zal worden uitgenodigd. Gaat het om 
de immuungecompromitteerden plus 
de ouderen, dan zal men deze beperkte 
groep wellicht niet in vaccinatiecentra 
maar wel in de eerstelijn vaccineren. Gaat 
het om een veel grotere groep – zoals 
momenteel: álle personen boven de 18 

jaar -  dan zullen de vaccinatiecentra wel 
een rol spelen. 
Sowieso plant men de inkanteling vanaf 
2023 in de eerstelijnszorg, en dit bij álle 
vaccinatoren: huisartsen, apothekers en 
verpleegkundigen. 

Hoe zal men inkantelen in de 
eerstelijnszorg? 
De verschillende beroepsgroepen 
hebben hiervoor hun wensen aan de 
Vlaamse overheid kenbaar gemaakt. Er 
blijven ook nog enkele moeilijkheden op 
te lossen.

Het uitnodigingssysteem zoals 
het nu bestaat (de patiënt ont-

vangt een uitnodiging als hij in aanmer-
king komt voor vaccinatie) heeft zeker zijn 
deugdelijkheid bewezen. Bovendien stelt 
dit ons in staat in de software van de apo-
theker een alertfunctie te voorzien tel-
kens een uitgenodigde patiënt in de apo-
theek komt, indien die nog geen afspraak 
heeft gemaakt. 
 Graag zouden we zien dat de Vlaamse 
overheid hieraan een module koppelt waar-
bij de patiënt kan kiezen wáár hij zich laat 
vaccineren: bij de huisarts, bij de verpleeg-

*RTU: Ready to use, multi dosis vial. Niet te verdunnen.
**In België beveelt de HGR Comirnaty aan in primo-vaccinatie voor personen jonger dan 30j. Sinds 29 november 2021 heeft de IMC op advies van de HGR 
besloten om Spikevax (Moderna) niet toe te dienen bij de basisvaccinatie van personen tot en met 30jaar vanwege meer myo- en pericarditis bij deze 
jongere bevolking. De boosterprik van Moderna wordt toegediend zonder een leeftijdsgrens gezien dit de helft van de dosis van een basisvaccin is en de 
bijwerkingen myo- en pericarditis nog niet beschreven zijn voor de boosterprik.

Tabel 3 Comirnaty  
RTU* Original  

(Pfizer)

Comirnaty Original/
Omicron BA.1 

(Pfizer)

Comirnaty Original/
Omicron BA.4-5  

(Pfizer)

Spikevax  
(Moderna)

Spikevax bivalent  
Original/Omicron BA.1 

(Moderna)

mRNA Tozinameran  
30µg/0,3 ml

Tozinameran/ 
Riltozinameran 

15µg-15µg /0,3 ml

Tozinameran/ 
Famtozinameran  

15µg-15µg /0,3 ml

Elasomeran  
100µg/0,5 ml (basis) 

50µg/0,25 ml  
(booster)

Elasomeran/  
Imelasomeran  

25µg-25µg/0,5 ml

1 of 2 dosissen basis-
vaccinatie

2 / / 2 /

Te gebruiken vanaf 12j en ouder 12j en ouder 12j en ouder 12j en ouder 12j en ouder

Basisvaccinatie** voor alle personen 
>12j (incl<30j)  

0,3 ml

/ / >30j en ouder   
0,5 ml

/

Boostervaccinatie 0,3 ml 0,3 ml 0,3 ml 0,25 ml 0,5 ml

Interval tussen  
2 dosissen voor basis-
vaccinatie

21 tot 42 dagen 
Strikt minimum 19d

/ / 28 tot 30 dagen  
Strikt minimum 26d

/

Interval tussen  
2 dosissen als booster

Min. 3 maand Min. 3 maand Min. 3 maand Min. 3 maand Min. 3 maand

1
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kundige, bij de apotheker, of eventueel in 
een vaccinatiecentrum als die nog zouden 
bestaan. 
Idealiter wordt dit dan gekoppeld aan 
een boekingssysteem. Nog te bekijken 
valt of de Vlaamse overheid dit systeem 
ter beschikking stelt dan wel of de kop-
peling kan gelegd worden met het eigen 
boekingssysteem van de zorgverlener.  
Een dergelijk keuzesysteem voor de burger 
moet bewerkstelligen dat de planning van 
de vaccinaties bij de verschillende vaccina-
toren goed verloopt, zonder dat no-shows 
de organisatie verstoren. 

Eén van de redenen waarom de 
Vlaamse overheid nog aarzelt over 

de inkanteling in de eerstelijnsgezond-
heidszorg, is de moeilijke leveringsproce-
dure van de vaccins zelf. De apothekers 
zijn hiervoor momenteel afhankelijk van 
het vaccinatiecentrum. 
 Veel gemakkelijker zou het zijn als 
de apotheker rechtstreeks zou kunnen 
beleverd worden. Het ideale scenario waar 
onze beroepsgroep met klem naar vraagt is 
levering via de groothandel. 
Het valt af te wachten wanneer dit zal 
kunnen gerealiseerd worden, ermee reke-
ning houdend dat de overheid contrac-
ten heeft met andere leveranciers die 
nog niet de einddatum hebben bereikt.  
Vaccins worden geleverd in een om-verpak-
king van 10 vials, overeenkomend met 60 
à 70 vaccinaties (uit één vial kunnen 6 à 7 
spuitjes opgetrokken worden). Alleen die 
hoeveelheid zal kunnen geleverd worden. 
Deze vials kunnen 10 weken (Pfizer-vac-
cins) of 30 dagen (Moderna-vaccins) wor-
den bewaard bij 2 tot 8 °C na ontdooien. 
Als de apotheker dus vaccins bestelt, is 
het van groot belang de ontdooidatum 
(en niet de leveringsdatum) als startpunt 
te nemen. Opgetrokken spuitjes kunnen 
slechts 6 uur bewaard worden bij kamer-
temperatuur maar afgeschermd van licht. 

Dit betekent dat een goede organisatie in 
de apotheek belangrijk is waarbij binnen 
de toegelaten tijdspanne 60 à 70 patiën-
ten worden gevaccineerd . Alle informatie 
over de te hanteren procedure vind je op 
www. https://www.apb.be/nl/corp/volks-
gezondheid/Info-Corona/Vaccinatie/Vac-
cins-en-vaccinatie-in-de-apotheek/

Er dient eveneens over gewaakt te 
worden dat met het juiste vaccin 

wordt gevaccineerd. Zo kan een nieuw 
‘adapted’ bivalent vaccin (groen gekleurd 
in de tabel 3 op vorige bladzijde) 
niet gebruikt worden voor de primo-
vaccinatie. Deze vaccins dienen enkel 
voor een booster.  

Elke vaccinatie dient geregistreerd 
te worden in Vaccinnet. Dit geldt 

voor élke vaccinator. 
 Om dit te kunnen doen, is het belangrijk 
dat je ‘gekend’ bent door Vaccinnet. 
Een stappenplan voor deze eenvou-
dige aanmeldingsprocedure vind je op: 
www.farmaflux.be/wp-content/uploads/ 
2022/03/Aanmelden-op-Vaccinnet-1.pdf.   
Meer dan 750 Vlaamse apotheken brach-
ten dit reeds in orde. 

Natuurlijk wordt de apothe-
ker vergoed als hij gaat vaccine-

ren. Omdat ‘inkanteling’ zoveel betekent 
als ‘voorzien in de reguliere zorg’ komt 

• 15,5 euro voor de toediening van 
een COVID-19 vaccin (CNK 5521711)

•  3,22 euro voor de voorbereiding van 
een covidvaccin (spuitje in de apo-
theek en, in voorkomend geval, voor 
de aflevering van een bereid covid-
vaccin aan artsen of verpleegkundi-
gen (CNK 5521729).

de financiering dan niet van Vlaande-
ren (zoals voor de vaccinatiecentra) maar 
van het RIZIV. Het voorziene honora-
rium voor vaccinatie is €15,50 en de tari-
fering gebeurt via een CNK. Ook voor het 
voorbereiden van de vaccins (voor eigen 
gebruik of voor een andere zorgverlener) 
werd een honorarium vastgelegd (€3,22/
spuit). 

Tot slot ...
Er is al een hele weg afgelegd, maar we 
zijn er nog niet. Maar het is wel duidelijk 
dat de vaste wil aanwezig is om de apo-
theker mee te laten vaccineren. Dat is 
vooral voor de patiënten een goede zaak!

Zijn de apothekers klaar om te vaccineren? 
Momenteel hebben 228 apotheken in Vlaanderen laten weten dat ze graag willen vac-
cineren in de apotheek. Vooral in de eerstelijnszones die grenzen aan Brussel Hoofd-
stedelijk Gewest of aan Wallonië is de bereidheid groot omdat daar de vraag natuurlijk 
groter is dan in andere eerstelijnszones. Momenteel ondersteunt Vlaanderen dit ech-
ter nog niet, al is men wel volop bezig met de voorbereiding. Wettelijk is alles geregeld, 
ook het honorarium werd vastgelegd en de beroepsaansprakelijkheid is ook in orde. 
De vaccinatiecenra hebben van het VAZG het advies gekregen nog geen vials te leve-
ren aan de apotheken. Kan een apotheek mits goede afspraken echter wel vials of zelfs 
klaargemaakte spuiten van het vaccinatiecentrum ontvangen omdat plaatselijk de 
druk erg hoog is, dan is het juridische en financiële kader hiervoor wel toereikend. 

2

3

4

5

Meer info

Alle momenteel gekende informatie om 
te vaccineren in de apotheek vind je op 
www.apb.be/nl/corp/volksgezondheid/
Info-Corona/Vaccinatie/Vaccins-en-vaccina-
tie-in-de-apotheek. Deze info omvat: 

• Bestelprocedure vaccins
• Procedures voor stockering en bewaring
• Procedures voor het optrekken van de 

vaccins
• Welke vragen moeten gesteld worden bij 

de anamnese? 
• Hoe verloopt de vaccinatie zelf? 
• Hoe registreer ik in Vaccinnet?
• Het tariferen van de vaccinatie
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op de markt 
behoren

2,95%

Curalia, de verzekerings- en pensioenpartner voor alle apothekers.

Wil je hier graag meer over weten?
Contacteer ons op 02/735.80.55

Het Vrij Aanvullend Pensioen van Curalia 
DE ideale oplossing voor bediende en zelfstandigen

Kies voor meer 
dan alleen maar 
een contract!

Bereken het fiscaal voordeel Bereken het fiscaal voordeel 
van uw stortingvan uw storting
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De noodzaak zich  
te organiseren
Vrijwel elke apotheker kent voorbeel-
den waarbij het meer dan duidelijk is 
dat die eenduidige en aaneensluitende 
multidisciplinaire zorg voor de patiënt 
een echte meerwaarde biedt. En vrijwel 

iedere collega is overtuigd dat multidis-
ciplinaire samenwerking daarvoor een 
noodzaak is geworden. 
Met een arts of verpleegkundige uit de 
buurt afspreken lukt wel en is belang-
rijk als het over individuele casussen 
gaat. Maar efficiënter kan het wanneer 
ook samenwerking tussen beroepsgroe-
pen wordt gecreëerd. Hoe ga je de aan-

pak van de lokale huisartsen en van 
de lokale apothekers op elkaar 

afstemmen? Hoe ga je nau-
wer samenwerken met ver-

pleegkundigen? Hoe zor-
gen we ervoor dat de 
gezinshulp die bij een 
gepolymediceerde 
patiënt thuiskomt een 
ondersteunende bood-
schap geeft bij de 
behandeling? Er zijn 
meer dan 100.000 zorg-

verleners in Vlaanderen 
... samenwerking tussen 

hen dient gerealiseerd te worden en ver-
binding gelegd met alle types zorgverle-
ners moet er komen. Bijkomend zijn er 
ook nog eens alle welzijnswerkers en ver-
der ook de lokale besturen om samen de 
zorg lokaal mee te organiseren.
Dàt is de reden waarom sinds 2020 de 
eerste lijn werd herschikt. Er werden 59 
zorg raden opgericht die elk in een geo-
grafisch omschreven eerstelijnszone 
(ELZ) de lokale gezondheids- en welzijns-
zorg met alle partners moeten organise-
ren. Deze partners zijn de verschillende 
zorgverleners, welzijnswerkers, lokale 
besturen en de vertegenwoordigers van 
de mantelzorg. Samenwerking en ver-
binding staan hierin centraal. In bijna elk 
van die zorgraden zit een apotheker die 
de beroepsgroep vertegenwoordigt. 

Zorgen voor een sterke  
vertegenwoordiging
We moeten zorgen voor een sterke 
vertegenwoordiging, die een gedra-
gen mening verkondigt. Het apothe-
kersberoep heeft de laatste jaren een 
boost gekregen. Huisapothekerschap, 
MFO, GGG, farmaceutische exper-
ten, testen tegen COVID-19, vaccinatie 
tegen COVID-19, ... en binnenkort nog 
meerdere nieuwe diensten in de apo-
theek, zoals medication review. Niet in 
álle aspecten die de eerstelijn aangaan 
maar toch wel in meerdere en belang-
rijke aspecten kan de apotheker een rol 
spelen en kunnen we onze expertise en 
vaardigheden zinvol inzetten. Daarom 
moeten we er samen voor zorgen dat we 

Er komen heel wat uitdagingen op ons af. In de COVID-19-crisis heeft 
de samenwerking van de apothekers met andere zorgdisciplines 
ongetwijfeld een boost gekregen, maar ook daarnaast wordt de 
apotheker meer en meer als een centrale en essentiële speler in de 
gezondheidszorg erkend. 

Dit biedt opportuniteiten, maar het stelt ons ook voor uitdagingen. 
Investeren in een sterke apothekersvertegenwoordiging is meer dan 
ooit belangrijk zodat we onze rol kunnen waarmaken in het Vlaamse 
zorglandschap, lokaal in de eerstelijnszone en in de apotheekregio. 
Daarvoor is kringwerking belangrijk. 
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via de vertegenwoordiging in de zorg-
raad de juiste boodschap brengen. En 
dat is jullie boodschap, de boodschap van 
de apothekers uit de eerstelijnszone.  

Hoe kan de apotheker  
participeren? 
Om op het lokale niveau als beroeps-
groep met anderen te kunnen samen-
werken is het op de eerste plaats nodig 
dat je dit samen met je collega’s doet. 
Een groep met de andere apothekers 
uit je buurt vormen, die meer kan dan jij 
alleen kan, om samenwerking te realise-
ren: dat is wat een apothekerskring kan 
doen. Dit is belangrijk opdat de apothe-
ker die je vertegenwoordigt in de zorg-
raad een gedragen standpunt zou kun-
nen formuleren en aandachtspunten 
kan aanbrengen die jij belangrijk vindt. 
Niet alleen interdisciplinair maar ook 
intradisciplinair is dit belangrijk: soms 
moeten er ook afspraken gemaakt wor-
den tussen collega’s onderling, om bin-
nen het beroep te kunnen samenwer-
ken en elkaar te versterken. Dan is de 
eerste voorwaarde natuurlijk dat colle-
ga’s elkaar binnen de beroepsgroep ken-
nen en dat er regelmatig wordt overlegd. 
Ook hiervoor is een apothekerskring zin-
vol. 

Een opdracht van de Vlaamse 
overheid: ‘Vorm kringen’ 
De Vlaamse overheid wil met het 
omschrijven van eerstelijnszones en met 
het installeren van zorgraden op Vlaams 
niveau samenwerking en verbinding 

creëren. Maar om dit lokaal te kunnen 
doen, geeft ze aan de zorgberoepen de 
opdracht zich te organiseren in lokale 
beroepsstructuren, de kringen. Alle elf 
zorgberoepen dienen hier concreet werk 
van te maken in het project Ondersteu-
ning zorgberoepen. Voor de apothekers 
trekt VAN dit samen met de beroepsver-
enigingen. 

Kringwerking is nodig om de commu-
nicatie en de afstemmingen tussen de 
verschillende apothekers uit de regio 
te bevorderen, maar ook de apothe-
kers op de hoogte te brengen van de 
beslissingen uit de zorgraad. Kringwer-
king kan leiden tot een verbetering van 
de samenwerking in de dagelijkse prak-
tijk met mogelijk een verbetering van de 
zorg voor de patiënt. 

Waarom officieel erkende  
kringen? 
De kringen staan zelf in voor hun lokale 
werking. Dit vergt heel wat tijd van de 
apothekers die actief deelnemen aan 
kringwerking voor het uitsturen van 
mails, communicatie, praktische taken, 
ondersteuningen van projecten of eve-
nementen. Daarom moeten we streven 
naar officieel erkende kringen. 

De kringwerking dient samen te vallen 
met de eerstelijnszones. De bedoeling 
is om eenvoudig op te starten met fei-
telijke verenigingen van apothekers per 
regio om vervolgens na verloop van tijd 
te evolueren naar een vzw. Die juridische 

structuur is noodzakelijk om erkend te 
kunnen worden. 
Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) 
en de beroepsverenigingen vinden het 
zinvol en ook nodig dat er van overheids-
wege in de toekomst een financiering 
van de kringen zou mogelijk zijn. Zon-
der rechtspersoonlijkheid echter kan de 
overheid de kring niet erkennen en kan 
in de toekomst ook geen subsidie ver-
kregen worden. Daarom moet er stap 
voor stap geëvolueerd worden naar 
een juridische entiteit zoals een vzw. En 
zeker is het doel daarbij dat samen met 
VAN gezocht wordt naar een correcte en 
structurele financiering. 

Hoe beginnen we 
eraan? 

BAF ondersteunt de ontwikkeling van de 
apothekerskringen in de verschillende elf 
ELZ in Vlaams-Brabant. 
Projectmedewerkers binnen BAF staan in 
nauw contact met de zorgambassadeur 
van de ELZ, dit is de apotheker die zetelt in 
de zorgraad, en daar dus de stem van de 
apothekers vertegenwoordigt. Vanuit BAF 
laten we de apothekerskringen verder 
evolueren, eerst als feitelijke vereniging, 
later met rechtspersoonlijkheid. We moe-
ten elkaar de tijd geven om iedereen goed 
te leren kennen en te vertrouwen. 
Er is een groeifase nodig, en die onder-
steunen we mee vanuit BAF!

Foto Mark De Mey

Apothekerskringen:

Wat en waarom?
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APOTHEKERS KENNEN HUN EERSTELIJNSZONE

8 op 10 apothekers weten in welke eerstelijnszone 
hun gemeente ligt. Het concept van kringen is 
goed gekend bij 4 op 10 apothekers. 

VOORWAARDEN VOOR  
EEN SUCCESVOLLE KRINGWERKING

1. Eenvoudige structuur
2. Nood aan praktische ondersteuning
3. Vrijblijvende deelname aan activiteiten
4. Nood aan financiële ondersteuning

DEELNAME AAN ACTIVITEITEN
• 77% wil deelnemen aan activiteiten 

van de kring.
• 38,5% geeft aan dat ze zelf actief willen 

meewerken.77%
MEERWAARDE VOOR HET BEROEP

Een kringwerking zorgt voor een betere 
samenwerking tussen apothekers onder-
ling en met andere zorgverstrekkers. Tege-
lijk blijkt de werking van de eerstelijnszone 
en het concept van een kring nog onvol-
doende duidelijk.

Zeker
41,6%

Eerder wel
41,7%

Eerder  
niet

12,5%

Niet 4,2%

OPDRACHTEN KRING

Bevorderen van multidisciplinaire samenwerking

Communicatie van en naar de zorgraad

Aanspreekpunt binnen de eerstelijnszone

89%
70%
70%

ROL VAN DE APOTHEKER IN DE ZORGRAAD

75,8% vindt dat de apotheker die zetelt in de zorgraad niet  
de drijvende kracht moet zijn achter de kringwerking.

WIE NAM DEEL?

Titularis
79,7%

Adjunct
16,2%

Vervanger 
6,1%

Wat denken apothekers 
over kringwerking?
VAN vroeg het 
hun! 

VAN zet sterk in op de 
oprichting van een kring-
werking voor apothekers in 
elke eerstelijnszone. 

Er is wel een algemene 
consensus dat een kring-
werking voor apothekers 
een meerwaarde is voor het 
beroep. Wat weten apothe-
kers van kringwerking, en 
wat zijn hun verwachtin-
gen? Het Vlaams Apothekers 
Netwerk (VAN) deed in juni 
2021 een bevraging bij 108 
apothekers over hun kennis 
en verwachtingen van zo’n 
kringwerking. Dat geeft 
volgende resultaten.

BRON 
Een kringwerking voor apothekers, een 
meerwaarde voor het beroep, Vlaams 
Apothekers Netwerk, 18 jan 2022  
www.vlaamsapothekersnetwerk.be

De artikels over Kringwerking versche-
nen eerst in Farmazine van KOVAG (augus-
tus 2022).
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Coördinerend apotheker in 
een woonzorgcentrum

Het wordt soms over het hoofd gezien, maar apothekers vervullen 
ook in woonzorgcentra een belangrijke taak. Karen Van den bosch is 
zo een ‘coördinerend en adviserend apotheker’. Voor deze functie is 
echter nog geen financiering voorhanden. ‘Toch speelt de apotheker 
een niet te onderschatten rol voor een kwetsbare doelgroep’, vindt 
Karen.

Door APR. MARE CLAEYS, project-
manager Beroepsondersteuning BAF;  
en BASTIEN HUBENS, Communicatie-
verantwoordelijke BAF
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Wie is Karen Van den bosch?
Het is een opdracht van 5 uur per week, 
een halve dag per week is zij fysiek aan-
wezig in het woonzorgcentrum (WZC). In 
die halve dag werkt Karen zoveel mogelijk 
rond medicatiereview. Daarnaast orga-
niseert ze onder meer tweemaandelijks 
een medicatie-overleg met de hoofdver-
pleegkundigen, waarop besproken wordt 
wat de prioriteiten zijn m.b.t. het genees-
middelengebruik van de bewoners. Ze 
werken samen ook veel rond het gebruik 
van psychofarmaca en bekijken actief het 
gebruik van o.a. slaapmedicatie en anti-
depressiva van de bewoners. Het ver-
plegend personeel alert maken van het 
gevaar van bepaalde medicatie hoort 
eveneens tot haar taken. ‘In een WZC is er 
geen permanente aanwezigheid van een 
huisarts. De verpleegkundigen krijgen als 
eersten een beeld van hoe de bewoner 
reageert op medicatie en of de medica-
tie al dan niet noodzakelijk is. Hun ervarin-
gen en feedback zijn een essentiële scha-
kel in het medicatiebeleid,’ verduidelijkt 
Karen.

De rolverdeling
Karen: ‘Door educatie van verpleegkun-
digen en rationeel medicatiegebruik op 
de voorgrond te zetten is er een duide-
lijke daling merkbaar in het gebruik van 
psychofarmaca in het woonzorgcen-
trum. Bewoners met een beperkte mobi-
liteit die niet meer zelfstandig konden 
eten waren plots opnieuw mobiel en kre-
gen hun zelfstandigheid terug. Ook het 
aantal valincidenten en ziekenhuisop-
names die hiermee gepaard gaan wordt 
beïnvloed door het psychofarmacage-
bruik. De impact van psychofarmacage-
bruik bij oudere personen wordt vaak erg 
onderschat. Indien een medicatieschema 
minder complex wordt neemt de kans 
op geneesmiddelinteracties en medica-
tiefouten sterk af. Door actieve medica-
tiemonitoring beogen we een maximale 
levenskwaliteit voor onze bewoners.’

Een logische plaats
Karen: ‘Polymedicatie, vaak heel ingewik-
kelde medicatieschema’s, een grote kans 
op nevenwerkingen, ongewenste effec-
ten, ... dit zijn gekende problematieken bij 
ouderen. Een apotheker specialiseert zich 
ruim 5 jaar lang in de farmacokinetiek en 
-dynamiek van een geneesmiddel. Voor 
mij lijkt het dus logisch dat er een plaats is 

ject van start in september. 
Amber Damiaens, apoheker en FWO doc-
toraatsbursaal aan de KU Leuven, licht 
toe: ‘De opleiding bestaat uit verschil-
lende delen. Enerzijds is er een e-learn-
ing, die de student (apotheker) zelfstan-
dig kan doorlopen. De e-learning werd 
recent ontwikkeld voor de opleiding tot 
CRA en bestaat uit verschillende modu-
les, waaronder eentje met betrekking tot 
het medicatiebeleid. We hopen zo apo-
thekers te motiveren om een rol op te 
nemen die complementair is aan deze 
van de CRA, en samen met de CRA een 
kwaliteitsvol (medicatie)beleid uit te wer-
ken in het WZC. Daarnaast zal de student 
gedurende 10 weken één dag per week 
stagelopen in een woonzorgcentrum. Zo 
doet de student ook de nodige praktijker-
varing op. De studenten zullen ook regel-
matig samenkomen met het begelei-
dingsteam van KU Leuven en Zorgzaam 
Leuven voor intervisiemomenten. Zo 
kunnen ze ervaringen met elkaar delen.’
‘Ik ben degene die instaat voor het rekru-
teren van de woonzorgcentra. KU Leu-
ven doet de intakegesprekken met de 
kandidaten, en zal de studenten toewij-
zen. Vervolgens zullen wij samen bekijken 
welke student in welk woonzorgcentrum 
terecht zal komen’ vult Karen aan.
De deelnemers aan deze kleinschalige 
proefopleiding, uitsluitend in regio Leu-
ven, zijn recent afgestudeerde farmacie-
studenten. Op langere termijn is het de 
bedoeling dat ook andere apothekers 
zich kunnen inschrijven, en dat de stage-
plaatsen uitgebreid worden.

Zorgzaam Leuven ondersteunt
Marie Van de Putte, coördinator van ZZL 
(Zorgzaam Leuven), licht toe: ‘Wij zijn in 
dit project gestapt omdat wij zorginno-
vaties willen ondersteunen en geïnte-

Apr. Marie Van de PutteApr. Karen Van den bosch

voor deze expertise in een woonzorgcen-
trum, iemand die met kennis het medi-
catiegebruik van een toch wel kwetsbare 
groep in goede banen kan leiden.’ 

Van masterproef naar pioniers-
werk
Karen: ‘Ik zag tijdens het maken van mijn 
masterproef, die handelde over medi-
catie management in woonzorgcentra, 
de grote nood aan een apotheker in een 
woonzorgcentrum. Het is ook zo dat in 
België de rol van een apotheker, binnen 
het interdisciplinair team van een woon-
zorgcentrum, nog heel beperkt is. Het is 
zo dat de vermelding van de coördine-
rend apotheker in het woonzorgdecreet 
al een mooie stap maar op het terrein 
blijft dat jammer genoeg wat achter. In 
sommige landen bestaan er bovendien al 
langer opleidingen voor. Daarom voel ik 
mij enorm gemotiveerd om iets gelijkaar-
dig in België te kunnen verwezenlijken.’

De vergoedingskwestie
Karen: ‘Momenteel is er vanuit de over-
heid voor een CRA (Coördinerend Raad-
gevend Arts) een vergoeding voorzien. 
Het WZC krijgt subsidies voor het invullen 
van die functie. Maar voor een CAA (Coör-
dinerend Adviserend Apotheker) is nog 
niets voorzien van financiering. Wanneer 
een woonzorgcentrum zo’n apotheker 
wilt aannemen, is dat met eigen budget 
en krijgen zij daar ook geen extra vergoe-
dingen voor.’

Opleiding in de maak
KU Leuven werkt sinds kort samen met 
Zorgzaam Leuven aan een officiële oplei-
ding: ‘Coördinerend en adviserend apo-
theker in een woonzorgcentrum’. Dat zal 
een permanente vorming met getuig-
schrift worden en ging als een proefpro-
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greerde zorg willen implementeren..’
‘Zorgzaam Leuven is een proeftuin voor 
geïntegreerde zorg. We zijn eigenlijk een 
living lab, een levend lab waar geïnte-
greerde zorginitiatieven kunnen getest 
worden. Wij hebben een breed consor-
tium met het engagement van huis-
artsen, verpleegkundigen, apothekers, 
woonzorgcentra, academici en vele 
andere partners. De samenwerking tus-
sen KU Leuven, die de opleiding aan-
biedt, en Zorgzaam Leuven, dat de con-
text biedt om deze opleiding uit te testen, 
is heel bijzonder. Er loopt parallel ook een 
masterproef aan de KU Leuven waarbij 
we gaan onderzoeken in welke mate de 
voorgestelde opleiding voldoet en aan-
sluit bij de noden van de apothekers én 
van het woonzorgcentrum. We zullen 
daar niet alleen de studenten, maar ook 
andere zorgverstrekkers (zoals huisartsen 
en verpleegkundigen), directies en bewo-
ners bij betrekken. Zo kan de opleiding in 
een vroeg stadium bijgestuurd worden’, 
verheldert Marie.

De opleiding geëvalueerd
‘We moeten echt onderzoeken of de 
opleiding voldoende aangepast is aan 
de noden van het terrein. Dit is een eer-
ste fase. Natuurlijk is het zeker nodig om 
nadien ook de apothekers te betrek-
ken die al veel langer in de praktijk staan’, 
beklemtoont Marie.

VAN als belangrijke partner
De studenten die nu instappen doen dit 
volledig vanuit een vrijwillig engagement. 
Ze hebben geen zekerheid op een finan-
ciering. Dat is ook zo voor de deelnemende 
woonzorgcentra. Er is ook voor hen geen 
financiering vanuit de overheid voorzien, 
zoals dat wel is voor de CRA artsen.
Marie vult aan: ‘We hebben ervoor geko-

zen om nu te starten met die opleiding. 
Een beetje naar analogie zoals we gedaan 
hebben met vaccinatie. Zo hebben we 
een 4000tal apothekers hierin opgeleid. 
Daar is nadien het wettelijk kader uitge-
komen. Het financieel kader is nadien 
gevolgd, dus we hebben diezelfde logica 
gevolgd. Het Vlaams Apothekers Netwerk 
is onze spreekbuis naar de Vlaamse over-
heid die de bevoegdheid heeft over de 
financiering van woonzorgcentra en dus 
ook over de coördinerende profielen die 
daar te werk gesteld worden.’

Getuigschrift KU Leuven
Professor Veerle Foulon, decaan Faculteit 
Farmaceutische Wetenschappen licht toe 
vanuit de KU Leuven wat het getuigschrift 
precies omvat:
‘De apothekers die deze opleiding met 
succes afronden, krijgen een getuigschrift 
van de KU Leuven. Op dit moment zijn 
er nog geen erkende functies waarvoor 
dit getuigschrift noodzakelijk is, maar dit 
getuigschrift laat natuurlijk wel zien dat 
de apotheker zich gespecialiseerd heeft 
in het medicatiebeleid in WZC, en een 
coördinerende taak kan opnemen in de 
ouderenzorg. Uiteraard is dit ook een 
meerwaarde voor functies in de open-
bare apotheek. Op termijn hopen we dat 
de functie van CAA erkend wordt, en dat 
woonzorgcentra apothekers kunnen aan-
werven die deze competenties verwor-
ven hebben.’

Waarom koos de KU Leuven voor het ont-
wikkelen van deze opleiding?
Prof. Veerle Foulon: ‘Aan de KU Leuven 
hebben we de voorbije jaren vrij veel 
onderzoek gedaan naar het gebruik van 
geneesmiddelen in WZC. In de Come On 
studie hebben we aangetoond dat een 
interdisciplinair medicatienazicht, met 

input van de apotheker, zorgt voor een 
meer rationeel gebruik van geneesmid-
delen. We hebben in dat project ook het 
medicatieproces onderzocht, en brach-
ten sleutelactiviteiten in kaart, die nood-
zakelijk zijn voor een kwaliteitsvolle aan-
pak van het hele medicatiegebeuren, van 
voorschrijven over afleveren, tot monito-
ren van de therapie. In de aanbevelingen 
die we, na afloop van dit project samen 
met de sector opmaakten, hebben we 
sterk gepleit voor het uitbouwen van de 
rol van coördinerend apotheker.’ 
Amber Damiaens vult aan: ‘De covidpan-
demie heeft ervoor gezorgd dat verder 
overleg hierover uitgesteld werd, maar 
heeft tegelijk aangetoond dat WZC nood 
hebben aan extra ondersteuning. Onder-
tussen hebben we zelf verder gewerkt 
aan instrumenten om de kwaliteit van het 
medicatieproces in WZC in kaart te bren-
gen, aan tools voor het uitvoeren van een 
persoonsgericht medicatienazicht dat ver-
trekt vanuit de doelen van de bewoners, 
en aan een brochure om met bewoners 
en familie in dialoog te gaan over medica-
tie in het WZC. Zonder apotheker blijven 
de materialen echter weinig gebruikt; er 
is echt iemand nodig die focust op medi-
catie. We voelen dat apothekers die recent 
zijn afgestudeerd, staan te trappelen om 
deze rol op te nemen. Zij willen graag hun 
competenties inzetten voor kwetsbare 
ouderen, en participeren in interdiscipli-
naire zorg. In de openbare apotheek zijn 
daar niet altijd kansen toe; het combine-
ren van verschillende functies kan voor 
hen een echte meerwaarde zijn, en ervoor 
zorgen dat ze gemotiveerd blijven om zich 
in te zetten eerstelijn.’ 

Prof. Veerle Foulon Apr. Amber Damiaens

Uit eigen huis
Paulien Michiels, projectmedewerker 
beroepsondersteuning bij BAF en tevens 
medewerker projectonderzoek bij Zorg-
zaam Leuven, werd geselecteerd  voor deze 
opleiding. Paulien zal stage lopen in het 
WZC De Wingerd te Leuven en zal na het 
beëindigen van de opleiding één van de 10 
eerste coördinerend apothekers in een WZC 
worden. We wensen haar veel succes!
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 BAF

JongBAF  
stelt zich 
voor
JongBAF wil jonge apothekers - 
zowel zij die al enkele jaren aan 
de slag zijn én apothekers in 
opleiding - verenigen. Interesse? 
Sluit je aan bij de Facebookgroep 
van JongBAF!

Onze missie
JongBAF is een werkgroep van jonge 
apothekers voor jonge apothekers, 
gesteund door het BAF-team. We bie-
den inspiratiesessies en ontspannende 
netwerkactiviteiten aan. Bij JongBAF zijn 
we benieuwd naar de vragen en noden 
van jonge apothekers. Dankzij de input 
van deze jonge apothekers kunnen we 
nog meer gericht de nodige info en 
diensten aanbieden. Met onze jaarlijkse 
activiteiten willen we jonge apothekers 
inspireren, ondersteunen en up-to-date 
houden met belangrijke info en leerrijke 
inspiratiesessies.

Onze doelgroep
JongBAF richt zich op apothekers in 
opleiding, pas afgestudeerde apothe-
kers die van start zullen gaan en jonge 
apothekers die al enkele jaren aan het 
werk zijn.

Wie zijn wij?
JongBAF wordt in handen genomen 
door twee jonge dames. Paulien 
Michiels is projectmedewerker Beroeps-
ondersteuning bij BAF en apotheker van 
opleiding. Naast haar job bij BAF staat 
Paulien ook in de officina-apotheek. 
Voor alle praktijkgerichte vragen kan je 
dus zeker bij haar terecht. Charlotte Eve-
nepoel, relatiemanager bij BAF, heeft 
een academische achtergrond in bio-
medische wetenschappen. Ze is spon-
taan, zal jonge apothekers ondersteu-
nen waar nodig en wil graag een sterke 
relatie opbouwen met de leden van 
JongBAF en BAF.

De planning
Onderaan deze pagina zien jullie een 
overzicht van de planning van JongBAF 
voor het academiejaar 2022-2023:

De inspiratiesessies die we jaarlijks 
aanbieden zijn bedoeld om noden van 
jonge apothekers in te vullen en veel-
voorkomende vragen te beantwoorden. 
Een aantal inspiratiesessies bieden een 
interessante aanvulling op de opleiding 
en andere een nuttige herhaling voor in 
de praktijk. Deze sessies zijn bovendien 
gratis voor alle leden van JongBAF. We 
organiseren dit jaar voor het eerst ook 
een lentefeest en eindejaarsfeest. Hier 
kunnen jonge apothekers ervaringen 
delen tijdens een ontspannende net-
werkavond. Naast onze vaste planning 
kunnen er altijd nog inspiratiesessies of 
netwerkavonden bijkomen, afhankelijk 
van de interesse/noden van onze leden.

Community
Voor ons lidmaatschap hebben we 
gekozen voor een private Facebook-
groep. Op deze manier staan alle leden 
heel laagdrempelig in contact met 
elkaar. Op deze facebookgroep worden 
alle leden op de hoogte gehouden van 
onze inspiratiesessies, netwerkavonden 
en interessante weetjes. Daarnaast kun-
nen de leden zelf ook input geven, erva-
ringen delen en laagdrempelig commu-
niceren met elkaar en met JongBAF.

Interesse? 
Lid worden kan heel een-
voudig door je aan te slui-
ten bij onze Facebookgroep 

via de QR-code 
hiernaast. Bovendien is 
het volledig gratis!

Inspiratiesessies
Wat geef ik voor wat? November 2022

Communicatie met andere zorgverleners: Hoe doe ik dat? Februari 2023

Beheren van mijn eigen apotheek: the basics April 2023

Afgestudeerd, wat nu? Mei 2023

Netwerkavonden
Eindejaarsfeest December 2022

Lentefeest: JongBAF meets BAF Mei 2023

Paulien Michiels Charlotte Evenepoel
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Het Gangmaker-traject...

In volle gang!

Door BASTIEN HUBENS, Communicatie-
verantwoordelijke BAF

Gestructureerd parcours
Het traject Gangmakers bestaat uit 7 
sessies, die zowel live als digitaal worden 
georganiseerd. Tussendoor voorzien we 
reviewmomenten: één-op-één bege-
leidingsgesprekken tussen de Gang-
makers en hun buddy, begeleid vanuit 
de beroepsverenigingen. Zo dompe-
len we elke deelnemer geleidelijk onder 
in het leven van (beroeps)verenigingen 
en leren ze hun persoonlijke stempel te 
drukken op de toekomst van het apo-
thekerschap.

Als toekomstig bestuurslid moet men 
zijn ideeën helder kunnen toelichten 
en uiteraard ook kunnen ‘verkopen’. 
Daarom besteden we tijdens de ses-
sies ook aandacht aan het verfijnen van 
de communicatievaardigheden. Enkele 
professionals delen hun kennis samen 
met concrete tips & tricks om adviezen 
te formuleren.

Buddy in de bres
De gangmakers werden tijdens dit tra-
ject in groepen verdeeld, en iedere 
groep kreeg tijdens deze kick-off een 
buddy toegewezen. Samen met de bud-
dies denken ze na over een aantal inhou-
delijke topics en gaan samen in dialoog. 

Dit voorjaar lanceerden we een uniek leertraject dat gemotiveerde 
deelnemers als toekomstig bestuurder zal klaarstomen. Zij ontdek-
ken alles over de bestaande verenigingen en structuren, en wat hun 
impact op de verschillende niveaus kan zijn. Deelnemers leren ook 
advies geven rond inhoudelijke thema’s, financiering & verdienmo-
dellen. Tijdens dit traject worden ze bijgestaan door experten die 
coaching en begeleiding op maat voorzien.

Wat verwachten de deelnemers bijvoor-
beeld van een beroepsvereniging? Zo 
leren we elkaar beter kennen en kunnen 
we interessante inzichten delen.

Ervaring rijker
Een aantal ervaringsdeskundigen staan 
als buddy de deelnemers bij met raad en 
daad. Apotheker Lieve Victor is lid van de 
raad van bestuur en is zo’n buddy.
Lieve: ‘Ik vind ons beroep een mooi 
beroep. Ik stel vast dat er veel uitstroom 
is van jonge gemotiveerde en geta-
lenteerde mensen. Met die jonge apo-
thekers denk ik samen na hoe we het 
beroep aantrekkelijk kunnen houden. 
Hoe kunnen we de jonge apothekers 
aan boord houden? Het is een boei-
ende gedachtenuitwisseling waaruit 
ikzelf ook al enkele ideeën heb opgepikt. 
Mooi om dit traject samen aan te gaan. 
Het doet vooral ook deugd dat er jong 
talent interesse toont!’

Grootste troef
Deelnemer Lissa Van Lent is vol lof over 
de nieuwe ontmoetingen binnen het 
traject: ‘Het Gangmakerstraject brengt 
collega’s vanuit verschillende invullin-
gen van ons beroep samen. Over de 
“grenzen van de beroepsverenigingen” 
heen zorgt de combinatie van jeugdig 
enthousiasme en jarenlange ervaring 
voor de uitwerking van mooie projec-
ten. Deze leuke manier van samenwer-
ken en het ontmoeten van gemoti-

veerde collega’s is de grootste troef van 
het traject!’

In de podcast
Onze eerste aflevering in de reeks BAF 
PODCASTS staat helemaal in het teken 
van het traject Gangmakers. In deze afle-
vering hoor je apr. Mare Claeys, mana-
ger Beroepsondersteuning bij BAF en 
apr. Lissa Van Lent, het nieuwste lid van 
de Raad van Bestuur. Zij gaan met apr. 
Lauren Segers, coördinator beroepsont-
wikkeling bij KLAV en apr. Ineke Lenaers, 
voorzitter van JongKLAV, in gesprek over 
de toekomst van het apothekersberoep, 
hoe het bestuur van de beroepsvereni-
ging hier impact op kan hebben en wat 
het doel is van ons gezamenlijk traject 
Gangmakers. Bekijk de podcast hier:

https://baf.be/news/beluister-on-
ze-podcast-gangmakers

Toekomstige sessies 

15 nov 2022 
Gangmakers sessie 4 - Stand van 

zaken groepsopdracht
 

17 jan 2023  
Gangmakers sessie 5 - Stand van 

zaken groepsopdracht 

28 feb 2023  
Gangmakers sessie 6 - Stand van 

zaken groepsopdracht 

18 apr 2023  
Gangmakers sessie 7 –  

Terugkomdag

Dit traject kwam tot stand dank-
zij een fijne samenwerking tussen 

KLAV en BAF.
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 Stagedag 1 - Inzicht in de apotheek  
 Woensdag 12 oktober  ING Leuven, Bondgenotenlaan 31

 Lezing: De kwaliteitswet 
 Donderdag 20 oktober 20-22 uur Febelco Kortenberg 

  Jean Baptist Vinkstraat 3

 Anticonceptie doorheen een vrouwenleven
 Maandag 7 november 20-22 uur BAF Leuven 

  Kon. Leopold-I-straat 24

 Boekhouding voor apothekers
 Opleiding georganiseerd door het Postuniversitair Centrum KU Leuven-KULAK (Kortrijk)

 Maandag 14 november 20-22uur Livestream of ter plaatse  
Maandag 21november id. KULAK, E. Sabbelaan 53, Kortrijk

 Gangmakers sessie 4 - Stand van zaken groepsopdracht
 Dinsdag 15 november 19.30 - 21.30 uur Online

 Stagedag 2 - Farmaceutische zorg in de apotheek 
 Woensdag 30 november  KBC Leuven 

  Roger Van Overstraetenplein 2

 Gangmakers sessie 5 - Stand van zaken groepsopdracht
 Dinsdag 17 januari 19.30-21.30 uur Online

 Stagedag 3 - Praktische toepassing in de apotheek 
 Woensdag 22 februari  ING Leuven, Bondgenotenlaan 31

 Gangmakers sessie 6 - Stand van zaken groepsopdracht Online
 Dinsdag 28 februari 2023 19.30-21.30 uur  Online

 Gangmakers sessie 7 - Terugkomdag
 Dinsdag 18 april 2023 19.30-21.30 uur Leuven of Hasselt 

  (wordt later bepaald)

Bekijk steeds de actuele agenda op: www.baf.be/agenda
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