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Wie ben ik? 

 Studies: Master Farmaceutische Wetenschappen, KULeuven, 2009 

 

 Professionele ervaring: 

 September 2009 – December 2009, Adjunct apotheker bij Lloyds Pharma 

 Januari 2010 – Maart 2011, Apotheker titularis bij De Lindeboom apotheek nv 

 April 2011 – Juli 2013, Clinical Research Associate bij genae associates nv 

 Juli 2013 – heden, Apotheker titularis bij Zorg & Farma 



Zorg & Farma 

 Dochteronderneming Christelijke Mutualiteit 

 

 Distributie van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen 

 100 Apotheken: De Lindeboom, Vivantia, In het Zwaard 

 63 Aurilis hoorcentra 

 58 Assist thuiszorgwinkels 

 8 Optieken 



Zorg & Farma 



Zorg & Farma 

 Multidisciplinair team van  apothekers, farmaceutisch technisch assistenten,   

winkeladviseurs, mobiliteitsverstrekkers,  bandagisten, audiologen, 

woningadviseurs, orthopedisch verstrekkers, productadviseurs externe relaties 

administratieve, logistieke en technische medewerkers 

 



De Officina Apotheker 

 Magistrale bereidingen 
 

 Bestellingen plaatsen en verwerken  
 

 Administratieve taken:  

 Nakijken van voorschriften 

 Goedkeuren van inkomende facturen en aanmaken uitgaande facturen 

 Inventarisatie 

 Controle vervaldata 

 Tarificatie  

 … 

 



De Officina Apotheker 

 Patiënten bedienen aan de balie 

 Voortgezette farmaceutische zorg  

 Kwaliteit in belangrijke mate bepaald door communicatie 

 Inlichtingen verstrekt door patiënt analyseren  
(validatie medicatieschema’s, luisteren naar het verhaal van de patiënt, …) 

 Verstrekken van informatie en aanbevelingen 
Waarvoor dient het geneesmiddel? Hoe werkt het? Wanneer moet de patiënt dit innemen? Hoe lang moet de 
patiënt dit innemen? 

 Nagaan of alles goed begrepen werd 

 Communicatie tussen zorgverstrekkers: wanneer andere zorgverstrekker (thuisverpleging, arts) 
contacteren? 

 Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV) in de thuiszorg 

 Tweewekelijks doseerschema’s verwerken 

 Administratie: voorschriften, attesten, facturatie 

 



De Officina Apotheker 

 Geneesmiddelen verstrekken aan woonzorgcentra (WZC) 

 De Lindeboom apotheek Vosselaar: 5 WZC 

 Eén collega is fulltime bezig met voorbereiden en klaarzetten medicatie 

 Administratieve last 

 Farmaceutische zorg in WZC = de grootste uitdaging voor de toekomst 

 = Intensievere begeleiding van de patiënten 

 Patiënt moet geneesmiddelen zo efficiënt, veilig en correct mogelijk innemen:  

Individuele Medicatie Voorbereiding 

 Stimuleren levenskwaliteit en levensverwachting van de patiënt 

 Besparingen: aantal geneesmiddelen en uitgaven 

 



Individuele Medicatie Voorbereiding IMV 

 Wat is IMV? 

 Definitie IMV 

Met IMV wordt bedoeld het proces waarbij één of meerdere geneesmiddelen uit 

hun primaire verpakking worden verwijderd en vervolgens worden samengevoegd 

in één enkele gesloten verpakking voor individuele toediening, bestemd voor een 

individuele patiënt op een bepaald tijdstip. 



Individuele Medicatie Voorbereiding IMV 

 Waarom IMV? 

 De Juiste Medicatie 

 De Juiste Dosis 

 Op het juiste moment  



Individuele Medicatie Voorbereiding IMV 

 De Lindeboomapotheken hebben een ruime expertise. 

 Wij produceren voor meer dan 5.000 patiënten per week. 

 Wij herverpakken 275.000 tabletten per week. 

 Wij beleveren een 60 tal gehandicapteninstellingen of woonzorgcentra maar ook 

voor mensen die begeleid wonen of thuis zelfstandig wonen waarvoor voortgezette 

farmaceutische zorg een meerwaarde is. 



Individuele Medicatie Voorbereiding IMV 

 Enkele voorbeelden uit de praktijk om het nut van IMV aan te tonen: 

 

 Mensen vergeten wel eens of ze hun pilletje hebben ingenomen.  

 

 Patiënten nemen hun medicatie telkens op een ander tijdstip in.  

 

 Patiënten nemen hun medicatie telkens op hetzelfde tijdstip, maar wel op het 

foute tijdstip in. 

 

 Medicatie in een pillendoosje is niet gelabeld.  



De IMV Centrale 

 IMV Centrale te Mechelen  

 



Individuele Medicatie Voorbereiding in 

Woonzorgcentra 

 Ons aanbod: 

 Medicatierobot in de IMV centrale 

 WZC bezorgt doseerschema 

 Toeleverende apotheek verwerkt doseerschema en stuurt dit door naar de IMV centrale 

 IMV centrale bezorgt medicatiezakjes per patiënt op rol voor één week. 

De zakjes bevatten volgende informatie: 

 Naam WZC 

 Naam en voornaam van de patiënt 

 Voor elk geneesmiddel: naam, sterkte, aantal eenheden, uitzicht, lotnummer en vervaldatum 

 Verpakkingsdatum en vermelding “te gebruiken tot…” 

 Tijdstip (dag en uur) van toediening 

 

 

 

 

 



Individuele Medicatie Voorbereiding in 

Woonzorgcentra 

 

 

 

 



Individuele Medicatie Voorbereiding in 

Woonzorgcentra 

 Ons aanbod: 

 Plateaumedicatie manueel klaargezet door het apotheekteam van de toeleverende 
apotheek. 

 Geneesmiddelen die in blister moeten worden bewaard omwille van stabiliteitsproblemen 

 Orodispergeerbare tabletten 

 Lichtgevoelige geneesmiddelen 

 Geneesmiddelen  die om veiligheidsredenen niet met de robot worden verwerkt 

 Verdovende middelen (STUP) 

 Antitumorale geneesmiddelen 

 Geneesmiddelen die niet in de robotzakjes passen door hun grootte maar wél per eenheid 
kunnen worden verpakt 

 Poederzakjes om op te lossen in water 

 Zetpillen 

 

 

 

 

 

 



Individuele Medicatie Voorbereiding in 

Woonzorgcentra 

 Doosjes met een kleurencode volgens tijdstip van inname 

 Doosje bevat volgende gegevens 

 Naam WZC 

 Naam patiënt 

 Afdeling en kamernummer 

 

 

 

 

 

 



Individuele Medicatie Voorbereiding in 

Woonzorgcentra 

 Overige geneesmiddelen worden klaargezet door het WZC zelf daar ze niet per 

eenheid kunnen worden verpakt. 

 Neusdruppels, siropen, zalven en crèmes, … 

 

 

 

 

 

 

 



Individuele Medicatie Voorbereiding in 

Woonzorgcentra 

 Medicatiekarren in WZC 

   Plateaumedicatie: kleurencode te kiezen door WZC 

      Neusdruppels, Siropen, …  Robotmedicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Individuele Medicatie Voorbereiding in 

Woonzorgcentra 

 Medicatiekarren in WZC 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Multi Disciplinair Overleg MDO 

 De taak van de apotheker stopt niet bij het afleveren van medicatie… 

 Op regelmatige basis (1 x per maand, 1 x per kwartaal, … wordt overleg gepleegd 

in de instelling met de toeleverende apotheker. 

 Praktische aspecten  

 Bewoner 

 

 



Multidisciplinaire overleg  



Multi Disciplinair Overleg MDO 

 MDO = interactie tussen verschillende zorgverleners (apotheker, (huis)arts, 
verpleegkundige, kinesist, diëtist, zorgkundige, leden animatieteam, … 

 Doel? levensverwachting en levenskwaliteit rusthuisbewoners stimuleren. 

 Impact? 

 COME-ON Studie 

 Samenwerking JUL, UCL en RIZIV 

 63 woonzorgcentra 

 Rationeel en efficiënt geneesmiddelgebruik in WZC 

 Wat is de impact van een MDO? 

 Hoe kan het gebruik van het formularium geoptimaliseerd worden? 

 Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden? 

 Resultaten worden verwacht in het voorjaar van 2017… 

 

 



Multi Disciplinair Overleg MDO - praktijk 

 1. MDO tijdens hetwelk géén individuele patiënten worden besproken 

 Communicatie tussen verschillende zorgverleners verbeteren. 

 Wanneer moet de apotheker een arts contacteren? 

 Welke interacties moeten wel/ niet worden gemeld aan een arts? 

 Brug slaan tussen theorie en praktijk 

 Wat is praktisch haalbaar voor verpleging? 

 Wanneer gaat de bewoner slapen? 

 Wanneer is het laatste innamemoment van de dag? 

 Zijn er patiënten met slikproblemen? 

 Medicatie gerelateerde problemen terugdringen 

 Correct innamemoment? 

 Interacties? 



Multi Disciplinair Overleg MDO - praktijk 

 MDO in WZC te Zoersel, november 2016 

 Statines 

 Is er een plaats voor statines in de preventie van hart- en vaatziekten bij bewoners van een WZC of 

bij de oudere populatie in het algemeen? 

 Afhankelijk van levensverwachting en levenskwaliteit. 

 Interacties van statines met macroliden of statines met azoolantimycotica 

 Verhoogde kans op myopathie en rhabdomyolyse 

 Dosisverlaging statine? Tijdelijk staken statine? Vervangen antimycoticum of antibioticum? 

 Tijdstip van inname afhankelijk van de halfwaardetijd van het statine 

 Kan de bewoner ‘s avonds nog medicatie innemen? 

 Overschakeling nodig naar statine met langere halfwaardetijd? 

 



Multi Disciplinair Overleg MDO - praktijk 

 1. MDO tijdens hetwelk de individuele patiënt wordt besproken 

 Casus 

 Man, 85 jaar 

 Voorgeschiedenis 

 Perifeer vaatlijden 

 CVA  

 Spinaal kanaal stenose 

 Vermoede Wernicke Korsakov syndroom  

 Alcoholist 

 Anamnese 

 Gewicht van deze bewoner is de laatste tijd enorm toegenomen. 

 Bewoner is een echte familieman en krijgt dagelijks bezoek van zijn familie. 

 Patiënt drinkt geen alcohol meer. 

 Bewoner is zeer onrustig en soms agressief. 

 



Multi Disciplinair Overleg MDO - praktijk 

 Medicatie 

 

 



Multi Disciplinair Overleg MDO - praktijk 

 Inbreng van de apotheker 
 

 Patiënt neemt een combinatie van drie geneesmiddelen die het QT interval kunnen verlengen: Nestrolan, Paoxetine, 
Seroquel 

 Mogelijk levensbedreigende complicatie. Eventueel aan arts vragen om één van deze geneesmiddelen te 
substitueren? 

 Melding maken in medisch dossier om geen domperidone toe te dienen bij maaglast. 
 

 Wat is het nut van de combinatie van Plavix en Clexane? 

 Heeft arts vergeten Clexane stop te zetten na hospitalisatie? Te bespreken met huisarts? 

 Stopzetting zou betekenen: 

 Minder werk voor verpleging 

 Meer comfort voor patiënt 

 Lagere kostprijs  
 

 Befact forte en Folavit 4 mg chronisch 

 Substitutie mogelijk door 1 specialiteit: Tribvit 

 Patiënt moet nog slechts 1 geneesmiddel nemen in plaats van 2. 

 

 

 



Multi Disciplinair Overleg MDO - praktijk 

 Patiënt neemt enorm toe in gewicht de laatste tijd.  

 Quetiapine verhoogt eetlust en zorgt voor gewichtstoename. Ook Paroxetine kan 

gewichtstoename veroorzaken.  

 Nog een reden om medicatie opnieuw te laten evalueren door huisarts? 

 Innamemoment Nexiam? 

 Bij voorkeur inname meer spreiden: inname om 08h00 en 16h00 spreiden naar 08h00 en 

20h00. 

 

 

 



Multi Disciplinair Overleg MDO - praktijk 

 CRA zal verslag van MDO bezorgen aan huisarts. 

 Therapiewijziging = verantwoordelijkheid huisarts. 

 

 

 

 




