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Geschiedenis

• Familie

• 6 apothekers

• ADC eigen logistieke mogelijkheden

• Groothandel 15.000 referenties

• Antverpia 9 apotheken
• +- 100 medewerkers



IMV

 Individuele Medicatie Voorbereiding 

 Wet: één of meerdere geneesmiddelen uit hun 
primaire verpakking worden verwijderd en 
vervolgens desgevallend worden samengevoegd in 
één enkele gesloten verpakking voor individuele 
toediening

 Apotheek gaat eenheden voor één bewoner 
herverpakken per dag en per toedieningstijdstip. 



Wetgeving rond IMV

1/05/2006

• Productie in wzc (blister niet fractioneerbaar)

22/12/2006 (6m later)

• Apotheker mag een verpakking vebreken

2009

* 21/1/2009Goede Officinale Farmaceutische Praktijken

GOFP : kwaliteitsnormen & aanwezigheid in wzc

• 23/12/20091e vermelding IMV , moet in een apotheek!

24/09/2012 IMV

• KB rond IMV

01/01/2015

• TPE: Tarificatie Per Eenheid => alle vast orale medicatie moet per pil 
getarifeerd worden



Waar komt IMV vandaan?

 Start MD 2005 Den Olm Bonheiden

 Doelstelling project

◼ Kwaliteit 

◼ Kost 

◼ Tijd 

◼ Continuïteit 

 Zoeken naar alternatieven op de markt

 Duitsland, Frankrijk, Nederland



Manuele systemen

Pillbox Pillendoosjes



Manuele systemen

Manrex - Frankrijk Wiegand plateaus - wzc



IMV principe  Nederland



IMV resultaat



La

• Vorm 

• Kleuren

• breukgleuven

• Wat staat op de tablet: 
huisje, 5, amlor, pfizer,…

• Pletbaar (opleiding)



Vormen

King:

-rond

-boven- en onderkant zijn plat

-zijkanten zijn recht

-er is een brede rand

Smart:

-rond

-boven-en onderkant staan bol

-geen rand tussen boven- en 

onderkant



Sming:      SM(art + k)ING

-rond

-heeft een bolle boven- en onderkant

-heeft een (brede) rand

Ovsming:    OV(aal)SMING

-langwerpig, ovaal

-heeft een bolle boven- en onderkant

-heeft een (brede) rand

Ovking:        OV(aal)KING

-langwerpig, ovaal

-heeft een platte boven- en onderkant

-heeft een (brede) rand

Vormen



Capsule (gelule)

Parel: capsule gevulde met vloeistof

Ei 

Vormen



Flow 

 1. Digitaal medicatieschema 

 2. Voorbereiding

 3. Productie

 4. Controle

 5. Dispatch



Basis IMV = medicatieschema



Voorbereiding



geleverde producten op stock zetten



Per product en per lot worden labels afgedrukt met CNK, 
aantal, omschrijving, lotnr, vervaldatum, barcode, uiterlijke 
kenmerken.





De producten worden ontblisterd, soms 
nog manueel



De ontblisterde medicatie wordt in zakjes 
gedaan met daarop het productlabel



De ontblisterde medicatie verhuist na 
vrijgave naar de productieruimte



Tabletten worden gehalveerd en 
gekwarteerd



Productieproces
Een digitaal productiebestand wordt ingeladen 

en de productiemachine start.



Productieruimte



Canisters worden gewisseld en bijgevuld









Folie en inkt worden vervangen





STS-schema’s worden klaargezet en 
gecontroleerd



STS-Tray wordt in de machine 
geladen



De zakjes worden op spoelen gedraaid en 
gelabeld voor de nacontrole



Controle



Alle zakjes worden door de 
controlemachine gehaald





Op basis van foto’s worden de zakjes 
beoordeeld (goedgekeurd of afgekeurd)



De afgekeurde foto’s worden beoordeeld 
(vals negatieven uitfilteren)



Echte fouten komen op een rapport 
ter verbetering



Fouten worden hersteld en opnieuw 
gecontroleerd



Zakjes worden opgerold per afdeling 
of per bewoner



Zakjes per bewoner worden gescand



Voor en na van het klaarzetproces



Voor en na van het klaarzetproces



Voor en na van het klaarzetproces



Cijfers per week

 4315 bewoners

 105.626 zakjes

 750 Tray’s



Tarificatie/Facturatie per eenheid

 Dankzij het leveren in eenheid

 TPE – tarificatie per eenheid

 Riziv maatregel

 Enkel terugbetaalde geneesmiddelen

 Niet terugbetaalde steeds per doos



 Tarificatie (= Facturatie) per Eenheid (TpE)
 Voor wie?

◼ RVT/ROB bewoners (vast)
◼ Riziv Patiënten

 Wat?
◼ VO – Vast Orale Medicatie (tabletten/capsules)
◼ Terugbetaalde GM

 Hoe?
◼ Per eenheid 
◼ Periode 7 dagen
◼ Op basis van het medicatieschema !!!

 Geen attest is geen TPE!

Facturatie: deel TPE



 Alles wat niet TPE is

 = Facturatie per verpakking

 Terugbetaald en niet vast oraal 

◼ Puffers, zalven, kompressen, siropen, spuiten

 Niet terugbetaalde geneesmiddelen

◼ Slaapmedicatie, vitaminen, calcium, …

Facturatie: deel verpakkingen



Facturatie: layout

 Deel verpakkingen

 Deel met TPE

 Per blokken van 4 of 5 weken

 Soms per doos geleverd (indien nodig)

 Uitzonderingen: som langer dan 4- 5 weken

 Attestproducten / Derde betalersregening / diabetesconventie 



Facturatie: uitzonderingen

 Attest producten

 Producten met vermelding arts “geen derde betalersregeling”

 => zonder attest en zonder voorschrift

 = geen terugbetaling en dus geen TPE.

 => aangerekend als volledige verpakking 

 => nadien gecrediteerd en aangerekend als TPE als attest en 
voorschrift in orde zijn

Voorbeelden: Pravastatine, Pantomed, Tegretol,  Aggrenox, 
Galvus



Facturatie: uitzonderingen

 Eerst aangerekend als verpakking nadien als TPE



Facturatie: uitzonderingen



Facturatie: uitzonderingen

 Diabetesconventie

 Eerst aan volledige prijs, pas bij ontvangst van het 
voorschrift met vermelding ‘Diabetesconventie’, 
krediet en aanrekening remgeld



Digitalisering



Digitale Flow

 Verpleegkundige zijn geschoold om met mensen te werken niet met computers

 -> It kennis in de apotheek wordt zeer belangrijk!

Formularium

Medicatieschema

Automatische 
voorschriften

Automatische 
bestellingen

Levering zakjes en 
dozen



E-wzc Homelink 2



E-Recipe

 Elektronisch vs

 Verplicht voor huisarts

 1/1/2019 wzc ??





Vidis project



Digitalisering 

 Papieren tijdperk

 Te snel groeiende 
markt voor Wzc

 Wifi: 20.000€

 Medicatiedossier op 
tablet, tv’s,…etc



Evolutie Apotheek (& Wzc)



Evolutie

 Apotheek Assistent

 Verantwoordelijke assistent MD Project

 Customer Service

 Project Management

 Lid Stuurgroep e-Wzc

 Account & Project Manager



Evolutie

 Dankzij IMV:

 Farmacoach

 Kwaliteitsmanager

 ECO’s

 Nood aan diverse 
(soorten) apothekers



Evolutie taken apotheker

 Traditionele apotheek

 Apotheker/Provisor

 Adjunct Apotheker

 Vliegende Apotheker

 IMV apotheek/groep

 Apotheek Provisor

 Adjunct Apotheker

 Farmaceutische Zorg 
Coach

 IMV Apotheker

◼ Quality Controlers

◼ Productie-manager

◼ Proces optimalisatie



Farma Coach

 FARMACOACH

 Medication review

 Multidisciplinair overleg

◼ Wzc – artsen – apotheek

◼ Kwaliteit van het medicatieschema verbeteren

◼ Verminderen van medicatieverbruik



Statistieken

Antibiotica

Antidepressiva

Psychofarmaca

Formularium

….

Een blik achter de toog



• Nieuwsbrieven

• Meldingen rond UH, OL,…

• Productwijzigingen

• Opleiding en consultatie 
medicatiemodule

• Helpdesk

• Opleidingen in wzc

Een blik achter de toog



Eigen software toepassingen

Een blik achter de toog



IMV een hele uitdaging !!

 Kwaliteit !

 Logistiek 

 Farmaceutische Zorg

◼ Ook ambulant

 Much to do!

 Passie !!



Sfeerbeelden Apotheek Antverpia



Sfeerbeelden Apotheek Antverpia



Sfeerbeelden Apotheek Antverpia



Sfeerbeelden Apotheek Antverpia



Sfeerbeelden Apotheek Antverpia



Sfeerbeelden Apotheek Antverpia



Sfeerbeelden Apotheek Antverpia



Keuzes maken….


