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SAMENVATTING 

In het UZ Gent wordt getracht om de medicatieveiligheid te borgen door onder andere het nagaan van 

geneesmiddel-gerelateerde problemen die door potentieel ongepast voorschrijven kunnen ontstaan. Hierbij worden 

zowel in de apotheek (‘back-office’) als op de verpleegafdelingen (‘front-office’) klinische adviezen door een 

ziekenhuisapotheker of ziekenhuisapotheker in opleiding verleend aan de behandelende arts. Het doel van deze 

masterproef is om een algemene analyse van deze klinische adviezen te maken. Hierbij zal de acceptatiegraad, de 

klinische impact en de kwaliteit van de adviezen nagegaan worden alsook de evaluatie van het correct gebruik van 

de GATE-lijst die back-office aangewend wordt bij klinische voorschriftvalidatie. 

In 2016 werden 2426 klinische adviezen in het EPD geregistreerd, waaruit 3175 advieslijnen geselecteerd 

werden voor analyse. De acceptatiegraad bedraagt 55.3% en is ongeveer vergelijkbaar voor back- en front-office. De 

meeste adviezen worden opgesteld omwille van een te lage of te hoge dosis, een geneesmiddelinteractie of een 

onbehandelde indicatie als onderliggend probleem. Als type interventie wordt in het advies voornamelijk 

voorgesteld om dosis of frequentie aan te passen, om monitoring en opvolging te optimaliseren en om therapie te 

starten of te hervatten. Qua geneesmiddelen gaan de meeste klinische adviezen over anti-infectieuze middelen, 

geneesmiddelen voor het gastro-intestinaal systeem en geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel. Back-

office werden een kwart meer adviezen gegeven in vergelijking met front-office. Uit het onderzoek blijkt dat de 

verdeling van de onderliggende problemen en type interventies tussen back- en front-office verschillend is. 

Aan de hand van de methode van Overhage[1] wordt de klinische impact van de adviezen als significant tot 

heel significant beoordeeld door vier experten, namelijk twee artsen en twee ziekenhuisapothekers. Tussen de 

scores van de experten is er weinig overeenkomst (W=0.022-0.323). Daarnaast zouden de raters 87.1% van de 

adviezen aanvaarden, dit is opvallend hoger dan de acceptatie door de behandelende arts (55.3%). Over het 

algemeen wordt de kwaliteit van de adviezen positief beoordeeld door twee ziekenhuisapothekers, met een lage 

inter-rater reliability (W=0.000-0.566). 

Uit het onderzoek blijkt dat er sinds de komst van de eGATE meer klinische adviezen in het EPD 

geregistreerd worden. Via een enquête wordt het gebruik van de huidige GATE-lijst door de ziekenhuisapothekers 

geëvalueerd. Hieruit blijkt dat alle ziekenhuisapothekers ervan overtuigd zijn dat klinische voorschriftvalidatie voor 

aflevering zinvol is en de meerderheid vindt dat deze klinische activiteit in de toekomst uitgebreid mag worden.  

Dit onderzoek kan gezien worden als een aanzet voor verdere analyse van de klinische farmaceutische 

adviezen in het UZ Gent. Daarnaast kunnen de suggesties van de ziekenhuisapothekers voor de verandering van de 

GATE-lijst, die in deze masterproef aangehaald worden, in de toekomst eventueel toegepast worden. 
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1 INLEIDING 

1.1. KLINISCHE FARMACIE 

1.1.1. Klinische farmacie en farmaceutische zorg 

1.1.1.1. Wat is klinische farmacie? 

Klinische farmacie is een begrip dat ontstond in het begin van de jaren ’60 in de Verenigde Staten van 

Amerika. Al snel waaide het concept over naar Europa en raakten apothekers geleidelijk aan meer betrokken bij het 

klinisch gebruik van geneesmiddelen. Voordien werd de apotheker voornamelijk gezien als bereider, analyticus en 

verkoper van geneesmiddelen en had hij weinig inspraak in de zorg voor de individuele patiënt. Maar gezien de 

opkomst van de farmaceutische industrie waardoor minder magistrale bereidingen nodig bleken en gezien het 

uitkiezen van het geschikte geneesmiddel geleidelijk aan door de arts werd overgenomen, evolueerde de taak van 

de apotheker meer en meer tot het verzekeren van het goed gebruik van geneesmiddelen met het oog op optimale 

farmacotherapie en medicatieveiligheid.[2–5] 

Er bestaan heel wat definities voor klinische farmacie. Ondanks een aantal verschillen, komt het belang van 

een rationeel geneesmiddelgebruik en het feit dat de patiënt centraal staat bij de meeste definities naar voor.[2,6,7] 

Daarnaast worden er wereldwijd verscheidene nadrukken gelegd in de definities.[8] Zo ligt bij de definitie van 

klinische farmacie (in ziekenhuizen) door de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid in België, de focus 

eerder op het verbeteren van methoden zoals het geschikt aanwenden van geneesmiddelen of medische 

hulpmiddelen. Terwijl bij de omschrijving van klinische farmacie door American College of Clinical Pharmacy (ACCP) 

dan weer de optimale klinische uitkomst voor elke individuele patiënt beoogd wordt. 

Volgens FOD Volksgezondheid België: “Klinische farmacie beoogt een verantwoorde farmaceutische zorg 

waarbij de patiënt centraal staat en efficiëntie, effectiviteit en veiligheid van de farmacotherapie naadloos 

worden verzekerd door een multidisciplinair zorgteam binnen een globaal zorgbeleid.” [6] 

Volgens ACCP US: “Clinical pharmacy is a health science discipline in which pharmacists provide patient care 

that optimizes medication therapy and promotes health, wellness and disease prevention. The practice of 

clinical pharmacy embraces the philosophy of pharmaceutical care; it blends a caring orientation with 

specialized therapeutic knowledge, experience and judgment for the purpose of ensuring optimal patient 

outcomes.” [7] 

Volgens FOD volksgezondheid worden de doelstellingen van klinische farmacie in Belgische ziekenhuizen in 

drie aandachtspunten opgedeeld. Het eerste aandachtspunt is het vermijden van het risico op geneesmiddel-
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gerelateerde problemen om zo patiëntveiligheid te verzekeren. Als tweede het streven naar een maximaal klinisch 

effect van geneesmiddelen. Zo wordt voor elke patiënt de meest doeltreffende therapie uitgekozen. Als laatste wil 

men de kosten van de farmacologische therapie minimaliseren en kosteneffectiviteit nastreven.[6] 

Klinische apothekers staan rechtstreeks in contact met de individuele patiënt en verstrekken op die manier 

een patiëntgerichte zorg. Als specialist van het geneesmiddel werken ze nauw samen met artsen, specialisten, 

verpleegkundigen en andere zorgverleners, want het streven naar een gunstige therapie-uitkomst wordt 

beschouwd als een multidisciplinaire opgave.[3,7,9]  

1.1.1.2. Wat is farmaceutische zorg? 

De term farmaceutische zorg werd in het midden van de jaren ’70 gelanceerd. Ook in dit geval worden er 

wereldwijd verscheidene definities gehanteerd aangezien farmaceutische zorg een subjectieve term is. De 

bekendste omschrijving is deze van Hepler en Strand uit 1990[5] waarbij farmaceutische zorg verwoord wordt als het 

verantwoordelijk geneesmiddelgebruik met als doel een gunstige therapie-uitkomst om zo de levenskwaliteit van 

de individuele patiënt te bevorderen. Onder een gunstige therapie-uitkomst wordt in dit geval ziekteherstel, 

beperking van symptomen, vertraging van ziekteverloop of preventie van ziekte of symptoom verstaan.[2,5,9] In 2013 

besloot het Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) om het begrip farmaceutische zorg te herdefiniëren aan de 

hand van voorgaande definities. De nieuwe definitie luidt als volgt: “Pharmaceutical care is the pharmacist’s 

contribution to the care of individuals in order to optimise medicines use and improve health outcomes”.[10] 

In de ‘Gids voor goede officinale praktijken’ van het Belgisch Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) wordt farmaceutische zorg gedefinieerd als de zorg van de apotheker om de 

levenskwaliteit op vlak van gezondheid van de individuele patiënt te bevorderen. De apotheker verschaft de patiënt 

niet enkel informatie over een rationeel geneesmiddelgebruik, maar ook over een gezonde levensstijl. Dit gebeurt 

met het oog op een gunstige therapie-uitkomst en in samenspraak met artsen en andere zorgverstrekkers.[11,12]  

1.1.1.3. Verband klinische farmacie en farmaceutische zorg 

Er is een zekere overlap merkbaar bij bovenstaande omschrijvingen van klinische farmacie en 

farmaceutische zorg. Aangezien het verschil tussen deze begrippen niet eenduidig is, staat het niet vast of er wel 

degelijk een onderscheid dient gemaakt te worden.[2,8,9,13] In een enquête uitgevoerd bij Europese apothekers naar 

het verband tussen klinische farmacie en farmaceutische zorg besliste de meerderheid dat beide gedeeltelijk 

overlappen, maar dat er eveneens enkele verschillen zijn.[2] Enkel klinische farmacie werd als een wetenschappelijke 

discipline gezien. Daarnaast werd besloten dat zowel klinische farmacie als farmaceutische zorg streven naar 

optimale patiëntveiligheid en effectiviteit en dat beide patiëntgericht zijn. Over kosteneffectiviteit kon echter geen 
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besluit gevormd worden. In diezelfde studie werd aangetoond dat de termen klinische farmacie en farmaceutische 

zorg onafhankelijk zijn van het feit of het over een openbare apotheek gaat of eerder over een ziekenhuissetting. In 

een andere studie wordt farmaceutische zorg gezien als de aanvankelijke doelstelling van de klinische farmacie 

aangezien het eerder als een beroepsuitoefening beschouwd wordt dan een wetenschappelijke discipline. Klinische 

farmacie wordt als meerwaarde gezien voor de organisatie van farmaceutische zorg in het ziekenhuis.[9]  

1.1.2. Impact van de klinische farmacie 

In heel wat studies werd de effectiviteit van de klinische farmacie beoordeeld, met name de invloed op het 

geneesmiddelgebruik, de patiënt en zijn omgeving. In het algemeen werd aangetoond dat apothekers een gunstige 

invloed hebben op de gezondheidstoestand van patiënten. Dit geldt zowel voor de openbare apotheek als voor het 

ziekenhuis.[14] Toch moet dit met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aangezien er gesteld wordt dat 

de kwaliteit van de meeste systematische reviews omtrent farmaceutische zorg matig tot slecht is. Bovendien 

verschenen er hierover slechts weinig systematische reviews omdat het vergelijken van de primaire onderzoeken 

belemmerd werd door de verscheidene manieren waarop klinische uitkomsten en farmaceutische interventies 

beschreven werden.[14–16] Hoe dan ook kan gesteld worden dat de zorg die door apothekers verstrekt wordt een 

gunstige invloed heeft op verschillende uitkomsten.[17,18] Een klinische apotheker integreren in het zorgteam, dat 

rechtstreeks in contact staat met de patiënt, kan de gezondheidszorg voor elke patiënt bevorderen.[19] 

1.1.2.1. Klinische impact van klinische farmacie 

Doeltreffendheid van de therapie, therapieduur, medicatiebijwerkingen, medicatiefouten, geschiktheid van 

therapie, verblijfsduur, heropnames, ongeplande consultaties, morbiditeit en mortaliteit worden onder andere als 

klinische outcomes beschouwd.[3] 

In verschillende systematische reviews en meta-analyses werd aangetoond dat de tussenkomst van een 

klinische apotheker enkele surrogate eindpunten gunstig kan beïnvloeden.[14,19] Dit werd onder andere aangetoond 

voor te hoge systolische bloeddruk bij hypertensie[20–22], hemoglobine A1c bij diabetes[20,23,24] en LDL cholesterol bij 

hyperlipidemie[25,26]. De verlaging van deze surrogaatmerkers kan het ontstaan van ernstige complicaties en 

bijkomende kosten, die met deze aandoeningen gepaard gaan, beperken.[19]  

Bij het beoordelen van de impact van de tussenkomst van een klinische apotheker op morbiditeit en 

mortaliteit, moet ermee rekening gehouden worden dat deze klinische eindpunten een langere follow-up periode 

vergen en dat diepere analyse nodig is omdat deze klinische eindpunten ook bepaald worden door andere invloeden 

(bv. evolutie van de ziekte). Omdat lange follow-up en oorzakelijke analyse vaak niet haalbaar zijn, worden meestal 

intermediaire eindpunten bestudeerd als alternatief.[14,27]  
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In een aantal studies werden teams met en teams zonder klinische apotheker vergeleken. De patiënten die 

door het team met een klinische apotheker behandeld werden, verbleven minder lang in het ziekenhuis ten opzichte 

van de patiënten die door het team zonder klinische apotheker verzorgd werden.[19,28,29] De impact van het aantal 

klinische apothekers per gehospitaliseerde op het sterftecijfer en de verblijfsduur in het ziekenhuis werd 

onderzocht in de Verenigde Staten (VS). Bij deze grote populatie vonden de auteurs een positieve correlatie. Zo 

daalde het sterftecijfer en de verblijfsduur bij een stijging van het aantal klinische apothekers per 

gehospitaliseerde.[30] Bond en Raehl bestudeerden de invloed van de klinische farmacie op het sterftecijfer. Er werd 

gesteld dat farmaceutische interventies in ieder geval de gezondheid van patiënten bevorderen.[31] 

Ook op vlak van patiëntveiligheid hebben farmaceutische interventies een gunstig effect.[19] Volgens een 

onderzoek naar de invloed van apothekers op transmurale zorg, vermindert de incidentie van zowel te voorkomen 

bijwerkingen als het geheel van bijwerkingen onder invloed van de tussenkomst van een apotheker.[29,32] De impact 

van de klinische apotheker op medicatiefouten bleek eveneens positief in een studie waarbij werd aangetoond dat 

het aantal medicatiefouten per jaar daalde als het aantal klinische apothekers per ziekenhuisbed toenam.[33] 

1.1.2.2. Economische impact van klinische farmacie 

De voorbijgaande jaren bleven de gezondheidskosten stijgen, waardoor er methoden noodzakelijk waren 

om deze kosten te beperken. Zo blijken interventies van de klinische apotheker een positieve invloed te hebben op 

de gezondheidskosten.[18] In een studie uit de VS, die reeds aangehaald werd in 1.1.2.1., werd de impact van het aantal 

klinische apothekers per gehospitaliseerde op de geneesmiddelkosten en totale ziektekosten bestudeerd. Een 

positieve correlatie werd gevonden nadat gecorrigeerd werd voor ernst van de ziekte. De geneesmiddelkosten en 

totale ziektekosten daalden namelijk bij stijging van het aantal klinische apothekers per gehospitaliseerde.[16,30,34] 

In het UZ Gent vond een studie plaats naar de impact van klinische interventies op de geneesmiddelkosten 

specifiek voor de afdeling intensieve zorgen (ICU).[35] Bij de patiëntengroep met farmaceutische interventies waren 

de gemiddelde ICU geneesmiddelkosten lager dan bij de controlegroep. Dit kon echter niet toegeschreven worden 

aan de meest voorkomende en duurste geneesmiddelen op ICU. Twee jaar later toonde een volgende studie de 

positieve impact aan van de klinische farmacie op de dagelijkse kosten op ICU. Na matchen van test- en 

controlegroep verzwakte dit verband echter.[36] 

Het evalueren van de economische impact van klinische farmacie is echter niet evident. Eerdere 

onderzoeken hebben aangetoond dat farmaceutische diensten een gunstige invloed hebben op de 

ziekenhuisuitgaven, maar de kwaliteit van deze studies was vaak twijfelachtig.[37,38] Eveneens neemt het aantal 

nieuwe reviews die verschijnen over de economische effecten van de klinische farmacie af. Verschillende redenen 
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zijn hiervoor gekend. Zo kan het zijn dat men van mening is dat de huidige klinische farmacie doorgaans 

kosteneffectief is en geen bijkomend onderzoek vereist. Volgens Gallagher verliezen academische tijdschriften 

bovendien hun interesse aangezien het aantal nieuwe activiteiten van de klinische farmacie afneemt.[28,37] 

1.1.2.3. Humanistische impact van klinische farmacie 

Tot de humanistische outcomes worden therapietrouw, levenskwaliteit op vlak van gezondheid, 

tevredenheid en kennis van de patiënt en andere patiënt-gerapporteerde outcomes gerekend.[3,19]  

De impact van de klinische apotheker op humanistische outcomes is enigszins positief. Aangezien het om 

erg subjectieve concepten gaat, is het echter minder evident om dit aan te tonen in vergelijking met de klinische 

impact van de klinische farmacie. Ondanks het feit dat de resultaten niet sluitend zijn, is er toch een vermoeden dat 

farmaceutische interventies de therapietrouw, de kennis over medicatie bij de patiënt en de tevredenheid van de 

patiënt bevorderen. Het idee dat de tussenkomst van de apotheker de levenskwaliteit van de patiënt kan 

verbeteren, kan helaas enkel gesuggereerd worden.[14,19] Toch werd aangetoond dat de levenskwaliteit van chronisch 

zieke patiënten (onder andere astma, hypertensie, diabetes…) minimaal bevorderd wordt door de tussenkomst van 

een apotheker.[16,37,39] Bij een onderzoek naar de impact van de apotheker op de patiënttevredenheid, werd 

aangetoond dat de apotheker wel degelijk bijdraagt tot de tevredenheid van de patiënt. Opmerkelijk is het feit dat 

deze humanistische outcome in de meeste gevallen niet volgens een gevalideerde methode bepaald werd en dat 

bijkomend onderzoek noodzakelijk is.[40] 

1.1.3. Klinische farmacie in het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) 

1.1.3.1. Ontstaan van klinische farmacie in het UZ Gent 

Meer dan vijftien jaar geleden werd de klinische farmacie in het UZ Gent ingevoerd. De focus lag op het 

vaststellen van interacties en bijwerkingen (adverse drug reactions of ADR’s), het formuleren van aanbevelingen 

omtrent gepaste dosis en het informeren van patiënten en andere zorgverstrekkers op de verpleegafdelingen over 

optimaal geneesmiddelgebruik.[17] 

Aanvankelijk verliep de opstart van klinische farmacie in de Belgische ziekenhuizen moeizaam omdat dit 

onvoldoende gefinancierd en ondersteund werd door de Belgische overheid. Ook hadden ziekenhuisapothekers 

onvoldoende toegang tot het patiëntendossier, gezien dit toen nog niet elektronisch was. Bovendien had de 

ziekenhuisapotheker destijds onvoldoende kennis en klinische vaardigheden. Dit was te wijten aan de vrij 

theoretische opleiding waarbij de focus niet lag op farmacotherapie en farmaceutische zorg. Als laatste toonden de 

artsen en verpleegkundigen weinig interesse en hechtten ze weinig belang aan het voordeel dat klinische farmacie 

te bieden heeft.[17] 
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De klinische farmacie in het UZ Gent moest zich ongetwijfeld verder ontplooien om in de toekomst effectief 

te kunnen zijn. Het Medisch Farmaceutisch Comité (MFC) stond in voor een farmacotherapeutisch beleid en enkele 

ziekenhuisapothekers kregen de kans om mee te volgen in ervaren buitenlandse ziekenhuizen. Bovendien werd het 

UZ Gent vanaf 2007 samen met 27 andere Belgische ziekenhuizen gefinancierd door de overheid voor een 

pilootproject in het domein van de klinische farmacie. De implementatie van het elektronisch voorschrijfsysteem in 

2006 bleek eveneens een grote stap vooruit, zowel in het streven naar een veiliger geneesmiddelgebruik als naar 

toegang tot patiëntengegevens. Omwille van de positieve resultaten op een aantal diensten groeide de interesse bij 

de artsen en werd op vraag van medische diensthoofden de aanwezigheid van apothekers op verpleegafdelingen 

uitgebreid. In 2011 werd het departement klinische farmacie opgericht binnen de ziekenhuisapotheek in het UZ Gent. 

Het staat in voor het centrale farmacotherapeutisch beleid, de klinische farmacie activiteiten, het elektronisch 

voorschrijfsysteem en de medicatieveiligheid.[17] 

1.1.3.2. Huidige klinische farmacie in het UZ Gent 

In de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent situeert de klinische farmacie zich op twee niveaus, namelijk in 

de apotheek zelf (‘back-office’) en op de verpleegafdelingen (‘front-office’).  

Back-office controleren de ziekenhuisapothekers de voorschriften voordat de medicatie afgeleverd wordt. 

Het gaat om voorschriften van medicatie buiten de reservekast. Deze voorschriftvalidatie gebeurt sinds 2014 aan de 

hand van een gestandaardiseerde lijst of de GATE-lijst (zie 1.3.3.).[17,41] De medicatie-anamnese bij orale antitumorale 

therapie (OAT) en de correcte registratie ervan in het dossier, gebeurt back-office door een apotheekassistent. Het in 

kaart brengen van het gehele medicatieschema is bij deze patiënten namelijk van groot belang. Daarna vindt back-

office het nazicht van de medicatie-anamnese plaats. Hierbij wordt gecontroleerd op interacties door een 

ziekenhuisapotheker. Vervolgens wordt het medicatieschema van patiënten met OAT doorgestuurd naar hun vaste 

apotheker, zodat ook de officina-apotheker op de hoogte is. Verder maken enkele ziekenhuisapothekers deel uit van 

het Multidisciplinair Infectieteam (MIT). Dagelijks bespreken ze samen met infectiologen en microbiologen 

specifieke patiënten met ongeschikte of langdurige antibioticatherapieën. De ziekenhuisapothekers van het MIT 

verlenen adviezen aan artsen over mogelijke IV-PO switch van antibiotica met hoge biologische beschikbaarheid, 

over verlaagde of verhoogde serumconcentraties van antibiotica of over antifungale therapieën die specifieke 

aandacht vereisen. Het MIT spitst zich toe op volwassen patiënten op niet-kritieke afdelingen.[42]  

Front-office vindt medicatienazicht plaats en worden medicatieschema’s gescreend op interacties en op 

overmatig gebruik, ondergebruik of verkeerd geneesmiddelgebruik.[3,43] Dit gebeurt in het UZ Gent op drie 

pediatrische afdelingen (SPA of specialistische pediatrische afdeling, KHEONC of Kinder Hemato-Oncologie en PICU 

of Pediatric Intensive Care Unit), op intensieve zorgen, op drie chirurgische afdelingen (nl. thoracale & vasculaire 
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chirurgie, orthopedie en urologie & gynaecologie) en op twee interne afdelingen (geriatrie en hematologie). Het 

voordeel aan overleg op verpleegafdelingen is dat er rechtstreeks vragen gesteld kunnen worden aan de artsen, 

verpleegkundigen en aan de patiënt zelf. Bovendien gebeurt vier uur per dag medicatie-anamnese op de dienst 

spoedgevallen door apotheekassistenten, nadien worden de bekomen medicatieschema’s back-office nagekeken 

door ziekenhuisapothekers. De focus ligt hier voornamelijk op oudere patiënten met polymedicatie.[17] 

Op die manier worden door de ziekenhuisapothekers en ziekenhuisapothekers in opleiding klinische 

adviezen geformuleerd aan de artsen. Deze adviezen ter optimalisatie van de medicatievoorschriften worden eerst 

op de dienst of telefonisch met de arts overlegd. Vervolgens worden de adviezen geregistreerd in het EPD, zodat 

deze voor alle zorgverleners beschikbaar zijn.[42,44] Ten slotte bepaalt de arts of hij dit advies aanvaardt of niet.  

Niet enkel in België evolueerde de klinische farmacie aanzienlijk, ook in de rest van de wereld breidde de 

klinische farmacie enorm uit. De focus van de apotheker verschoof geleidelijk aan van het geneesmiddel naar de 

patiënt en zijn therapie.[45,46] Er moet echter rekening gehouden worden met het feit dat onder andere in de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, het aantal ziekenhuisbedden per klinische apotheker veel lager is dan 

in België en dat er in België dus ongetwijfeld nog ruimte is voor verbetering.[3] 

1.2. GENEESMIDDEL-GERELATEERDE PROBLEMEN 

1.2.1. Definitie en oorzaken van geneesmiddel-gerelateerde problemen 

Een geneesmiddel-gerelateerd probleem (drug-related problem of DRP) wordt omschreven als “elke 

gebeurtenis met betrekking tot de geneesmiddelbehandeling van een patiënt die de gewenste 

gezondheidsuitkomsten daadwerkelijk of mogelijk beïnvloedt.”[47] Geneesmiddel-gerelateerde problemen kunnen 

morbiditeit en mortaliteit veroorzaken en zijn vaak de reden voor hospitalisatie of verlengde ziekenhuisopname.[48] 

DRPs verhogen eveneens de gezondheidskosten.[49] 

De belangrijkste oorzaken van geneesmiddel-gerelateerde problemen zijn onvoldoende monitoring, 

therapie-ontrouw, onoordeelkundig voorschrijven en incorrecte aflevering of toediening van geneesmiddelen.[50] 

Hieronder worden deze vier oorzaken beknopt besproken en wordt telkens het verband gelegd met DRPs. 

Onder onvoldoende monitoring wordt het onvoldoende opvolgen van de therapie verstaan, zoals het 

onvoldoende opvolgen van bijwerkingen en het onvoldoende controleren van plasmaspiegels van geneesmiddelen 

en andere laboparameters. Via monitoring kunnen discrepanties gerelateerd aan geneesmiddelgebruik vroegtijdig 

gedetecteerd worden, waardoor bepaalde DRPs spoedig opgespoord en vermeden worden.[51] 



8 
 

De tweede oorzaak voor DRPs is therapie-ontrouw. Aangezien therapietrouw “de mate is waarin het gedrag 

van de patiënt overeenkomt met de aanbevelingen van de voorschrijver die met de patiënt afgesproken zijn”[52], 

wordt met therapie-ontrouw het niet correct opvolgen van het voorgeschreven behandelingsschema door de 

patiënt bedoeld. Indien therapie-ontrouw niet direct herkend wordt, kan door de arts ofwel de dosis verhoogd 

worden ofwel een tweede geneesmiddel toegevoegd worden. Dit kan leiden tot een onnodige voorschrijfcascade en 

bijgevolg het risico op DRPs verhogen.[51] 

Onoordeelkundig voorschrijven (zie 1.3.) omvat het voorschrijven van een geneesmiddel dat een DRP kan 

uitlokken terwijl een minstens even doeltreffend geneesmiddel ter beschikking is voor dezelfde indicatie met een 

lager risico op een DRP.[51] Daarnaast voegt Gallagher overgebruik en ondergebruik van geneesmiddelen en het 

voorschrijven van meerdere geneesmiddelen waartussen een geneesmiddelinteractie mogelijk is, nog toe aan het 

onoordeelkundig voorschrijven.[53] 

Een laatste oorzaak voor DRPs is incorrecte aflevering of toediening van een geneesmiddel. Zulke 

medicatiefouten zijn vermijdbaar en berokkenen mogelijk schade aan de patiënt waardoor ze DRP veroorzaken.[51] 

1.2.2. Types geneesmiddel-gerelateerde problemen 

Voor geneesmiddel-gerelateerde problemen bestaan er verschillende classificaties. Er is echter geen 

consensus over welke classificatie van geneesmiddel-gerelateerde problemen de voorkeur heeft.[50] In tabel 1.1. 

worden twee vaak gebruikte classificaties voorgesteld. Strand[5,54] splitst de DRPs op in acht categorieën, terwijl de 

classificatie volgens Hallas[55] uit twee categorieën met telkens meerdere subcategorieën bestaat. 

Tabel 1.1.: Classificatie van geneesmiddel-gerelateerde problemen volgens Strand[5,54] (links) en Hallas[55] (rechts) 
 

 
  

 

 

 

 

 

In het algemeen kunnen geneesmiddel-gerelateerde problemen in drie categorieën worden onderverdeeld, 

namelijk overgebruik, verkeerd gebruik en ondergebruik.[51] Overgebruik wijst op een overbodige therapie waarbij de 

Geneesmiddel-gerelateerde problemen 
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Subtherapeutische dosis 

Het niet ontvangen van geneesmiddelen 
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Geneesmiddelinteractie 
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patiënt een geneesmiddel zonder geldige indicatie inneemt. Ondergebruik duidt op een onbehandelde indicatie 

waarbij de patiënt geen geneesmiddel inneemt terwijl er voor de indicatie in kwestie wel een 

geneesmiddelbehandeling vereist is. Als laatste duidt de term verkeerd gebruik op een incorrecte dosis 

(subtherapeutische dosis of overdosis), een geneesmiddelinteractie, een ongeschikte formulatie, een ongeschikte 

therapieduur...[5] In het algemeen worden ‘the five rights’ nagestreefd bij het voorschrijven van een geneesmiddel. 

Zo moet het juiste geneesmiddel in de juiste dosis, op het juiste tijdstip en langs de juiste toedieningsroute aan de 

juiste patiënt toegediend worden.[56] 

1.2.3. Relatie tussen geneesmiddel-gerelateerde problemen, medicatiefouten, adverse drug reactions en adverse 

drug events  

Naast geneesmiddel-gerelateerde problemen is er ook sprake van adverse drug reactions (ADR), adverse 

drug events (ADE) en medicatiefouten. Voor deze begrippen worden in de literatuur verschillende definities 

aangewend, waardoor een omschrijving ervan noodzakelijk is om misvattingen te vermijden.  

Een medicatiefout (medication error of ME) kan gedefinieerd worden als “elke vermijdbare gebeurtenis die 

tot een ongeschikt geneesmiddelgebruik kan leiden of mogelijk schade bij de patiënt kan berokkenen, waarbij de 

medicatie onder controle is van een professional, de patiënt of de consument. Zulke gebeurtenissen kunnen 

gerelateerd zijn aan professionele praktijken, gezondheidszorgproducten, procedures en systemen, met inbegrip van 

voorschrijven, ordercommunicatie, etikettering, verpakking, benaming, samenstelling, bereiding, aflevering, 

distributie, toediening, opleiding, opvolging en gebruik.”[57] Een medicatiefout berokkent dus niet noodzakelijk 

schade aan de patiënt. De grens tussen een geneesmiddel-gerelateerd probleem en een medicatiefout is niet altijd 

even duidelijk. Wanneer een geneesmiddel-gerelateerd probleem vermijdbaar is, kan het als een medicatiefout 

beschouwd worden.[58] 

Een adverse drug event is “schade als gevolg van een medische interventie, al dan niet causaal gerelateerd 

met een geneesmiddel.”[59] Hiertoe behoren onder andere allergische reacties op geneesmiddelen, schade bij niet 

correcte toediening van medicatie, te verwachten bijwerkingen van geneesmiddelen en effecten bij overdosis. ADE 

kunnen al dan niet door een medicatiefout veroorzaakt worden en zijn dus al dan niet vermijdbaar.[60]  

Adverse drug reactions zijn een subgroep van ADE, waarbij er een causaal verband is tussen het 

geneesmiddel en de gebeurtenis. Volgens het WHO is een adverse drug reaction “een reactie op een geneesmiddel 

dat schadelijk en onopzettelijk is en waarbij het geneesmiddel gebruikt wordt in een normale dosis voor profylaxe, 

diagnose, behandeling van ziekte of voor de correctie of aanpassingen van de fysiologische functie.”[61] ADRs zijn een 

belangrijk onderdeel van het geheel van geneesmiddel-gerelateerde problemen.  
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In figuur 1.1. wordt het onderlinge verband tussen geneesmiddel-gerelateerde problemen (DRP), adverse 

drug reactions (ADR), adverse drug events (ADE) en medicatiefouten (ME) schematisch weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.1.: Verband geneesmiddel-gerelateerd probleem, adverse drug event, adverse drug reaction, medicatiefout[62] 

1.3. PREVENTIE VAN POTENTIEEL ONGEPAST VOORSCHRIJVEN 

1.3.1. Potentieel ongepast voorschrijven 

Tijdens de voorschrijffase komen vaak geneesmiddel-gerelateerde problemen voor. Zo werd bewezen dat 

bij 1.5% van alle medicatie orders een voorschrijffout optreedt en dat een kwart daarvan potentieel ernstig blijkt te 

zijn.[63] Potentieel ongepast voorschrijven (potentially inappropriate prescribing of PIP) kan opgedeeld worden in 

onjuistheden die ontstaan tijdens het beslissingsproces van voorschrijven enerzijds of tijdens het schrijven van het 

voorschrift zelf anderzijds. Tijdens het beslissingsproces kunnen verscheidene vormen van potentieel ongepast 

voorschrijven aanleiding geven tot geneesmiddel-gerelateerde problemen, zoals onoordeelkundig voorschrijven, 

onder- of overmatig voorschrijven en ineffectief voorschrijven. Tijdens het voorschrijven zelf kunnen andere zaken 

aan de basis liggen van geneesmiddel-gerelateerde problemen. Een vergissing van patiënt, geneesmiddel (dosis of 

formulatie) of de manier van toedienen (tijdstip of frequentie) op het voorschrift, kunnen onder andere leiden tot 

verkeerde instructies.[62,64] Volgens een studie naar de incidentie van voorschrijffouten, zou 39% van de 

voorschrijffouten ontstaan tijdens het beslissingsproces van voorschrijven en 61% tijdens het voorschrijven zelf.[63] 

1.3.2. Algemene preventie van potentieel ongepast voorschrijven 

De preventie van geneesmiddel-gerelateerde problemen, die door onoordeelkundig voorschrijven ontstaan, 

uitgevoerd door de klinische apotheker is van belang. Correct voorschrijfgedrag is enkel mogelijk bij een optimale 
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communicatie en samenwerking tussen zorgverleners. Naast de optimale communicatie tussen de zorgverstrekkers 

onderling, is de communicatie tussen patiënt en zorgverlener eveneens cruciaal. Zo dienen gegevens betreffende 

thuismedicatie, geneesmiddelallergieën en intoleranties gekend te zijn.[65,66] Er moeten echter ook afspraken zijn op 

vlak van voorschrijfgedrag zodat er geen miscommunicatie is tussen arts en apotheker.[66] 

Een houding van levenslang leren moet nagestreefd worden. Zo is het zinvol als de arts zich bewust is van 

mogelijke geneesmiddelinteracties en contra-indicaties. Op die manier kunnen geneesmiddel-gerelateerde 

problemen tijdens de voorschrijffase vermeden worden. Aan de andere kant is het niet vanzelfsprekend dat dosissen 

en dergelijke gekend zijn, omdat dit op zijn beurt fouten met zich kan meebrengen. Het is bijgevolg geen schande 

dat gegevens en nuttige informatie worden opgezocht, integendeel het verhindert net het maken van vermijdbare 

geneesmiddel-gerelateerde problemen.[66] 

De verbetering van een klinische werkomgeving moet eveneens vooropgesteld worden. Er komen veel 

geneesmiddel-gerelateerde problemen voort uit slechte mondelinge of schriftelijke communicatie.[56] Naast een 

betere communicatie tussen de zorgverleners, wordt de implementatie van een elektronisch voorschrijfsysteem 

(computerized physician order entry of CPOE) dan ook erg aangemoedigd. In het UZ Gent maakt 95% van de 

verpleegafdelingen gebruik van een CPOE.[42] In een studie naar het effect van CPOE wordt aangetoond dat CPOE in 

de ziekenhuissetting het aantal ernstige medicatiefouten met 55% kan verlagen en het aantal potentiële adverse 

drug events (ADE) met 84%.[67,68] CPOE gecombineerd met een clinical decision support system (CDSS) wordt onder 

andere gebruikt om allergieën en geneesmiddelinteracties op te sporen.[68,69] Deze elektronische hulpmiddelen 

kunnen echter nieuwe fouten met zich meebrengen, zoals het verkeerd selecteren van een geneesmiddel of dosis 

uit een lijst of het toekennen van een voorschrift aan de verkeerde patiënt.[66,70] De standaardisatie van processen 

tijdens de behandeling van patiënten kunnen eveneens het aantal geneesmiddel-gerelateerde problemen 

beperken.[62] Met behulp van een MOS (Medication Order Set) wordt de arts gestuurd om op correcte manier voor te 

schrijven. Hierbij worden bepaalde parameters al correct aangevuld of wordt de arts gewaarschuwd bij bepaalde 

interacties of bij dosissen die de maximale dosis overschrijden.[41] 

1.3.3. De rol van de apotheker 

De klinische apotheker is van belang bij de detectie en rechtzetting van geneesmiddel-gerelateerde 

problemen bij het voorschrijven. Zo lijkt het nuttig om nieuwe voorschriften te controleren op geneesmiddel-

gerelateerde problemen voordat het geneesmiddel wordt toegediend en om eventueel te overleggen met de 

arts.[56,63,71] In 1.1.3. werden al een aantal acties besproken die apothekers in het UZ Gent toepassen om 

geneesmiddel-gerelateerde problemen te beperken. Hierna volgt de methode die toegepast wordt om 

geneesmiddel-gerelateerde problemen voor nieuwe voorschriften te vermijden. 
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In 2014 werd back-office de GATE-lijst geïmplementeerd in het UZ Gent. GATE staat voor “Guiding 

prescribers through centralized Active Therapy Evaluation”. Het is een lijst van geneesmiddelen die altijd 

gecontroleerd wordt vóór aflevering en het bevat informatie voor de apotheker om eventuele geneesmiddel-

gerelateerde problemen op te sporen. Het nakijken van nieuwe voorschriften op geneesmiddel-gerelateerde 

problemen wordt ook wel de ‘klinische validatie’ van voorschriften genoemd. 

De GATE-lijst is een lijst van 50 geneesmiddelen met relevante informatie voor de apotheker die klinisch 

valideert. In de lijst zijn er vier categorieën van geneesmiddel-gerelateerde problemen opgenomen, namelijk 

mogelijke IV-PO switch, onjuiste dosis/frequentie/tijdstip van inname, onvolledige therapie en interacties. Per 

geneesmiddel wordt er informatie gegeven voor één of meerdere categorieën, afhankelijk welke categorieën voor 

dat geneesmiddel van belang zijn.[41] Alendronaat, carbamazepine, ciprofloxacine, fluconazole, methotrexaat, 

pantoprazole en rivaroxaban zijn enkele voorbeelden van geneesmiddelen die in de GATE-lijst in het UZ Gent 

opgenomen zijn. (Zie bijlage I voor geneesmiddelen opgenomen in de GATE-lijst) 

Aanvankelijk was de GATE-lijst op papier ter beschikking voor de apotheker die klinisch valideerde. Na 

validatie werd op de zendnota een stempel gezet met de actie die werd uitgevoerd (gevalideerd, gevalideerd na 

advies, enz.). Er was dus m.a.w. geen connectie tussen de GATE-lijst en de inkomende, elektronische voorschriften in 

het apotheekpakket. In 2016 werd de eGATE (elektronische GATE-lijst) geïmplementeerd in het apotheekpakket van 

het UZ Gent en werden ook pediatrische dosissen toegevoegd aan de GATE-geneesmiddelen.[72] Indien er een 

voorschrift ter validatie binnenkomt dat een geneesmiddel bevat uit de GATE-lijst, verschijnt hierbij een rood 

bolletje in het apotheeksysteem (KLAP of Klinisch Logistiek Apotheek Pakket). Het geneesmiddel kan pas afgeleverd 

worden aan de patiënt als de apotheker dit voorschrift effectief evalueert. De apotheker dient dan per categorie te 

controleren of het voorschrift overeenkomt met de adviezen uit de GATE-lijst.[41] Bij het vaststellen van een 

afwijking, neemt de apotheker telefonisch contact op met de arts en wordt een klinisch apotheekadvies gericht naar 

de arts neergeschreven in het dossier van de patiënt.[17] 

De types geneesmiddel-gerelateerde problemen werden ondergebracht in vier categorieën. Onder de 

categorie mogelijke IV-PO switch wordt de omschakeling van een intraveneuze toedieningsvorm (IV) van een 

geneesmiddel naar een perorale toedieningsvorm (PO) verstaan. Deze switch is enkel mogelijk als de biologische 

beschikbaarheid van het geneesmiddel bij orale toediening voldoende hoog is en er bijgevolg weefselconcentraties 

bereikt kunnen worden die equivalent zijn als deze bij intraveneuze toediening. Een tweede voorwaarde is dat de 

patiënt in staat moet zijn om te eten of voeding via een sonde kan verdragen. Als laatste moet het om een stabiele, 

niet kritiek zieke patiënt gaan. Zo mag de patiënt geen diarree hebben, braken of leiden aan het short bowel 

syndroom. De IV-PO switch brengt een aantal voordelen met zich mee. Om te beginnen is dit voordelig voor de 
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patiënt, want door de afwezigheid van een infuus heeft de patiënt namelijk meer bewegingsvrijheid en is het risico 

op infecties en andere complicaties eveneens lager. Ten tweede winnen de verpleegkundigen tijd, aangezien het 

toedienen van perorale medicatie minder tijd in beslag neemt vergeleken met de toediening van IV medicatie. Als 

laatste is een PO behandeling goedkoper dan een IV behandeling waardoor IV-PO switch ook op financieel vlak 

gunstig is.[41,73,74] Een voorbeeld hiervan is de mogelijke IV-PO switch van levofloxacine IV aangezien de biologische 

beschikbaarheid van levofloxacine 100% bedraagt. 

Bij de categorie onjuiste dosis/frequentie/tijdstip van inname worden adviezen gegeven wat betreft de 

dosis, de frequentie van toediening en het toedieningstijdstip om zo een optimale dosering te verkrijgen. De dosis is 

vaak afhankelijk van de indicatie of moet soms afgestemd worden op het gewicht of op de lever- of nierfunctie van 

de patiënt. De frequentie van toediening moet eveneens nagekeken worden bij geneesmiddelen die ofwel 

meermaals per dag ofwel slechts wekelijks of maandelijks toegediend worden. Het tijdstip van inname is ook van 

belang bij bepaalde geneesmiddelen die nuchter of net bij de maaltijd ingenomen moeten worden.[41,75] Een 

voorbeeld hiervan is rivaroxaban waarvoor een dosisaanpassing noodzakelijk is bij een patiënt met een 

creatinineklaring lager dan 50ml/min. Bij een creatinineklaring lager dan 15ml/min is rivaroxaban gecontra-

indiceerd. 

Bij bepaalde behandelingen is het aangeraden om een bepaald geneesmiddel te associëren. Redenen 

hiervoor kunnen een additief effect, synergisme of het voorkomen van nevenwerkingen zijn. Richtlijnen voor dit 

soort situaties worden onder de categorie onvolledige therapie besproken in de GATE-lijst. Zo wordt aanbevolen om 

alendronaat bij osteoporose altijd in combinatie met zowel calcium als vitamine D in te nemen.[76] Een ander 

voorbeeld is de suppletie van foliumzuur bij methotrexaatinname om toxiciteit veroorzaakt door methotrexaat te 

vermijden.[77] 

Interacties zijn de laatste categorie die in de GATE-lijst behandeld worden. Bij een combinatie van 

geneesmiddelen die wellicht een interactie veroorzaken, moeten omwille van de biologische variabiliteit 

verschillende factoren afgewogen worden. Zo speelt de duur van de therapie en de klinische toestand van de patiënt 

een grote rol in het al dan niet optreden van interacties. Interacties kunnen onderverdeeld worden in 

farmacokinetische en farmacodynamische interacties.[41] 

Farmacokinetische interacties enerzijds zijn interacties met een invloed op de absorptie, distributie, 

metabolisatie of eliminatie van het geneesmiddel. Op vlak van absorptie kan door complexvorming met 

meerwaardige metaalionen, een wijziging van de gastro-intestinale motiliteit of verandering van gastrische pH 

optreden. Hierdoor kan ofwel de absorptiesnelheid ofwel de biologische beschikbaarheid wijzigen.[78] Ter hoogte van 

de distributiefase kan een gewijzigde binding aan plasmaproteïnen plaatsvinden, waardoor de hoeveelheid vrije 
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fractie ten opzichte van gebonden geneesmiddel zal veranderen. Deze interactie is echter weinig klinisch relevant 

aangezien het lichaam het effect van de gewijzigde proteïnebinding zal compenseren.[79] Ter hoogte van de 

metabolisatie komen de meest klinisch relevante interacties voor. Zo kan de inductie of inhibitie van bepaalde 

cytochroom P450 enzymen (CYP) uit de lever en darmen, de metabolisatie van een ander geneesmiddel door 

datzelfde CYP-enzyme erg beïnvloeden. Op die manier ontstaan er ofwel subtherapeutische ofwel toxische 

serumconcentraties van het slachtoffergeneesmiddel.[80] Wat betreft de excretiestap kan een wijziging van de 

urinaire pH, de renale tubulaire excretie, de renale bloedstroom of van de biliaire excretie aangehaald worden.[81] Als 

laatste kan een wijziging in de activiteit van het transporteiwit P-gp (phospho-glycoproteïne) ter hoogte van de 

darm eveneens een invloed hebben op de absorptie of excretie van het slachtoffergeneesmiddel.[82] 

De farmacodynamische interacties anderzijds leiden tot een additief, synergistisch of antagonistisch effect. 

Een voorbeeld hiervan is hyperkaliëmie veroorzaakt door de gelijktijdige inname van geneesmiddelen die de 

aldosteronsecretie verminderen zoals ACE-inhibitoren (angiotensine conversie-enzym) of sartanen en 

geneesmiddelen die de binding van aldosteron aan de receptor inhiberen zoals het kaliumsparend diureticum 

spironolacton.[83] Ook de inname van een combinatie van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen 

(NSAIDs), laaggedoseerd acetylsalicylzuur of een anticoagulans zoals warfarine kan leiden tot een 

farmacodynamische interactie. De associatie van deze geneesmiddelen verhoogt namelijk het risico op 

bloedingen.[84] Verlenging van het QT-interval, wat tot Torsade de Pointes kan leiden, is een bijwerking bij de inname 

van QT-verlengende geneesmiddelen en wordt eveneens tot de farmacodynamische interacties gerekend. Volgens 

de richtlijnen van UZ Gent is er risico op QT-verlenging bij het innemen van minstens drie QT-verlengende 

geneesmiddelen. In dat geval wordt het afnemen van een elektrocardiogram (ECG) aanbevolen.[85] 

De GATE-lijst vereist geregeld een herevaluatie van de geneesmiddelen en bijkomende informatie, zodat de 

GATE-lijst actueel en gebruiksvriendelijk blijft.[41] Een groot deel van de geneesmiddel-gerelateerde problemen 

kunnen door klinische voorschriftvalidatie door een apotheker onderschept worden voordat ze een ADR 

veroorzaken.[66] De evaluatie van voorschriften gebeurt door de apotheker hierdoor systematisch en 

gestandaardiseerd.   
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2 OBJECTIEVEN 

Het doel van deze masterproef is om een algemene analyse te maken van de klinische farmaceutische 

adviezen die gegeven worden in het UZ Gent. Deze adviezen stellen aanpassingen voor van medicatievoorschriften 

en worden indien noodzakelijk door ziekenhuisapothekers of ziekenhuisapothekers in opleiding gegeven aan artsen. 

Dit betreft zowel de klinische farmacie activiteiten die op de afdelingen plaatsvinden (de zogenaamde front-office 

klinische farmacie), als de activiteiten binnen de apotheek zelf (de zogenaamde back-office klinische farmacie). 

De doelstellingen van deze masterproef zijn de volgende:  

 Nagaan hoeveel klinische adviezen er in 2016 werden gegeven en met welke onderliggende problemen 

en type interventies deze gepaard gaan. 

 De acceptatiegraad van het totaal aantal adviezen uit 2016 onderzoeken en de mate van aanvaarding 

van diezelfde adviezen voor elk onderliggend probleem en type interventie afzonderlijk bekijken. 

 Nagaan voor welke geneesmiddelenklassen voornamelijk adviezen verleend worden. 

 De acceptatiegraad bij back- en front-office vergelijken en het verschil in verdeling van het 

onderliggend probleem en type interventie tussen back- en front-office onderzoeken.  

 De klinische impact van een selectie van klinische adviezen beoordelen door twee 

ziekenhuisapothekers en twee artsen. 

 De kwaliteit van de klinische adviezen onderzoeken aan de hand van casussen beoordeeld door twee 

ziekenhuisapothekers. 

 Het gebruik van de huidige GATE-lijst en het belang van voorschriftvalidatie evalueren aan de hand van 

een enquête voor alle ziekenhuisapothekers en ziekenhuisapothekers in opleiding in het UZ Gent.  
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3 METHODEN 

3.1. DATACOLLECTIE 

3.1.1. Selectie en classificatie van de adviezen  

Om de farmaceutische adviezen bij back- en front-office te analyseren, wordt gekeken naar alle adviezen 

geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD) in 2016 in het UZ Gent. Er wordt gekozen voor 2016 omdat 

hiervoor adviezen van een volledig jaar ter beschikking zijn en omdat in februari van dat jaar ook de elektronische 

GATE-lijst (eGATE, zie 1.1.3.) geïmplementeerd werd in het UZ Gent.[72] Het gaat hier om retrospectief monocentrisch 

observationeel onderzoek. 

Met behulp van een query worden alle klinische adviezen die in 2016 verleend werden door een 

ziekenhuisapotheker of ziekenhuisapotheker in opleiding uit het EPD verzameld. De oorspronkelijke tabel bevat per 

geformuleerd advies de volgende gegevens:  

 Patiëntnummer 

 Voor- en achternaam van de betreffende patiënt 

 Omschrijving: apotheekadvies aan arts of aan verpleegkundige 

 Datum en tijdstip waarop advies geregistreerd werd in het EPD 

 Initialen van ziekenhuisapotheker of ziekenhuisapotheker in opleiding die het advies verleend heeft 

 Periode van opname 

 Dienst 

Op basis van bijhorend patiëntnummer en de periode van opname wordt de inhoud van de klinische 

adviezen opgezocht in de folder ‘apotheekadvies’ in het EPD. 

Vervolgens wordt de stofnaam van het betrokken geneesmiddel uit elk advies afgeleid. De geneesmiddelen 

worden ook gelinkt met hun bijhorende ATC (Anatomic Therapeutical Chemical Classification) -code.[86] De ATC-codes 

worden op de site van het ‘WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology’ opgezocht.[87] Bij adviezen 

over ongepaste opvolging van laboparameters is het toekennen van een ATC-code niet van toepassing (n.v.t.). 

Adviezen over een plantenextract waarvoor geen ATC-code bestaat, worden onder ‘plantenextract’ geclassificeerd. 

De klinische adviezen worden eveneens geclassificeerd op basis van het onderliggend probleem waarvoor 

het advies verleend werd. De onderliggende problemen kunnen uit de adviezen gehaald worden en zijn gebaseerd 

op de categorieën opgesteld en gevalideerd door Olivia Dalleur (klinische apotheker in UCL Brussel).[88] De klinische 

adviezen worden onder de volgende categorieën van onderliggend probleem geclassificeerd: 
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1) Overbodige therapie / geen geldige indicatie / te lange therapieduur: indien een geneesmiddel ingenomen 

wordt zonder indicatie of langer toegediend wordt dan gewenst. Indien twee geneesmiddelen met dezelfde 

actieve stof of met eenzelfde werkingsmechanisme of indicatie toegediend worden.  

2) Onbehandelde indicatie / te korte therapieduur: indien een bepaalde indicatie niet behandeld wordt of indien 

een therapie vroeger dan gewenst gestopt wordt. Ook onvolledige therapie waarbij een geneesmiddel 

ontbreekt dat noodzakelijk is voor de optimale werking van een therapie of voor het minimaliseren van 

bijwerkingen veroorzaakt door een ander geneesmiddel, kunnen tot deze categorie gerekend worden. 

3) Duur geneesmiddel met goedkoper doeltreffend alternatief: indien een geneesmiddel aangewend wordt 

waarvoor een alternatief beschikbaar is dat goedkoper is en minstens even doeltreffend is. 

4) Huidige behandeling is niet de 1e keuze: indien een geneesmiddel therapeutisch gezien niet correct gebruikt 

wordt. Zo kan bij resistentie van antibiotica voor een ander antibioticum gekozen worden. Indien een 

geneesmiddel toegediend wordt dat niet in het formularium van het UZ Gent opgenomen is, wordt dit 

geneesmiddel eveneens niet als 1e keuze behandeling beschouwd. 

5) Onaangepaste toedieningsroute of –vorm: indien een geneesmiddel onterecht intraveneus of intramusculair 

toegediend wordt en in feite een perorale toedieningsvorm mogelijk is of andersom. 

6) Absolute / relatieve contra-indicatie: indien een geneesmiddel gecontra-indiceerd is. NSAIDs zijn bijvoorbeeld 

gecontra-indiceerd bij kwetsbare patiënten met een verhoogd risico op gastro-intestinale, cardiovasculaire of 

renale bijwerkingen. Bij patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie zijn bepaalde geneesmiddelen, die 

respectievelijk renaal of hepatisch geklaard worden, gecontra-indiceerd. 

7) Eenheidsdosis of dagelijkse dosis te hoog of te laag: indien de dosis niet correct is. In het algemeen moet de 

dosis aangepast zijn aan het gewicht en de nier- of leverfunctie van de patiënt. Er moet eveneens een dosis 

aangewend worden die gebruikelijk is voor een bepaalde indicatie. Indien dit niet het geval is, moet de dosis 

gewijzigd worden. Indien de frequentie onjuist is, is een onaangepaste dagelijkse dosis eveneens mogelijk. 

8) Onaangepaste toedieningsmethode: indien een geneesmiddel verdund moet worden, een onjuist oplosmiddel 

gebruikt wordt of een onjuiste sonde of trousse aangewend wordt bij het toedienen van het geneesmiddel. Als 

een geneesmiddel niet toegediend wordt volgens het MOS, wordt dit eveneens tot deze categorie gerekend. 

9) Onaangepast toedieningsmoment: indien het tijdstip waarop het geneesmiddel toegediend wordt niet optimaal 

is. Sommige geneesmiddelen worden namelijk bij voorkeur ’s ochtends dan weer ’s avonds toegediend omdat 

dit de werking ervan bevorderd of bijwerkingen, die veroorzaakt worden door het geneesmiddel, minimaliseren. 

10) Ongewenst effect: indien een farmacodynamische interactie mogelijk is of plaatsvindt tussen twee of meer 

geneesmiddelen. 

11) Geneesmiddelinteractie: indien een farmacokinetische interactie mogelijk is of plaatsvindt tussen twee of meer 

geneesmiddelen. 
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12) Onaangepaste monitoring of opvolging: indien een bepaalde laboparameter lager of hoger is dan gewenst of 

indien een laboparameter opnieuw bepaald moet worden. Ook de vraag naar therapeutic drug monitoring 

(TDM) of een ECG behoort tot deze categorie. 

13) Gebrekkige therapietrouw: indien een patiënt onvoldoende therapietrouw is voor een bepaald geneesmiddel 

met een lagere effectiviteit van het geneesmiddel als gevolg. 

14) Louter educatieve vraag: indien de arts of andere zorgverstrekker informatie vraagt aan de apotheker. Dit kan 

gaan over het correct gebruik van een geneesmiddel, evenwaardig alternatief voor een behandeling of over de 

wijziging van een laboparameter van de patiënt waardoor aanpassing van een geneesmiddel noodzakelijk is. 

15) Administratief probleem: indien attest voor terugbetaling van een geneesmiddel in orde gebracht moet worden 

of indien betalingsverbintenis door de familie ondertekend moet worden bij niet terugbetaalde dure medicatie. 

16) Andere: …: onder deze categorie vallen alle klinische adviezen die niet bij de vorige 15 onderliggende problemen 

geplaatst kunnen worden. Zo valt onvolledige thuismedicatie hieronder. Dit komt voor indien een geneesmiddel 

dat de patiënt thuis inneemt niet opgenomen is in het medicatieprofiel in het EPD. 

Op dezelfde wijze werd het type interventie uit elk klinisch advies afgeleid.[88] Voor het toekennen van het 

type interventie worden de volgende categorieën gehanteerd:  

A) Therapie stoppen of afbouwen: advies om een geneesmiddel te stoppen of af te bouwen.  

B) Therapie starten of hervatten: advies om een geneesmiddel op te starten of te hervatten.  

C) Geneesmiddel vervangen of wijzigen: advies om het ene geneesmiddel te vervangen door een ander. 

D) Toedieningsroute of –vorm aanpassen: advies om intraveneuze of intramusculaire toedieningsvorm te switchen 

naar perorale toedieningsvorm of omgekeerd. De voorwaarden voor IV-PO switch werden in 1.3.3. beschreven. 

E) Dosis of frequentie aanpassen: advies tot het aanpassen van de dosis of frequentie van het geneesmiddel om 

een optimale dosering te verkrijgen. 

F) Toedieningsmethode of –moment aanpassen: advies tot aanpassing van het tijdstip waarop het geneesmiddel 

toegediend wordt of advies tot het wijzigen van de toedieningsmethode. 

G) Optimalisatie opvolging / monitoring / vraag naar advies van een specialist: advies tot het bepalen van de piek- 

en/of dalspiegel (TDM) bij een geneesmiddel met een nauw therapeutisch-toxisch venster, het afnemen van een 

ECG bij inname van QT-verlengende geneesmiddelen of verdere opvolging van laboparameters zoals kalium of 

natrium. Elk advies waarbij monitoring of opvolging van therapie aanbevolen wordt.  

H) Adviesverstrekking aan patiënt: advies tot het geven van informatie aan patiënt over het geneesmiddelgebruik. 

I) Informatieverstrekking aan gezondheidszorgteam: advies met informatie aan het gezondheidszorgteam. Zoals 

adviezen tot het in orde brengen van een attest voor een bepaald geneesmiddel en deze tot het ondertekenen 

van een betalingsverbintenis door de familie bij niet terugbetaalde dure medicatie. 
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J) Verduidelijken van het patiëntendossier / behandeling bij ontslag: advies tot het aanpassen of vervolledigen 

van het EPD of het wijzigen van de behandeling bij ontslag. 

K) Andere: …: onder deze categorie worden alle klinische adviezen ondergebracht die niet bij één van de vorige 10 

type interventies geplaatst kunnen worden. 

3.1.2. Acceptatie van de adviezen 

In het EPD wordt retrospectief nagegaan of elke advieslijn uit 2016 door de arts aanvaard werd of niet. Als 

tijdsvenster wordt voor drie dagen gekozen. Bijgevolg wordt een advies pas als aanvaard beschouwd als het binnen 

de 72u opgevolgd werd. 

De methode om de acceptatie van een klinisch advies te beoordelen, is afhankelijk van het onderliggend 

probleem en type interventie. In het EPD wordt er steeds gekeken naar het moment dat het advies geformuleerd 

werd. Er wordt op onderstaande manier geredeneerd:  

 Overbodige therapie / geen geldige indicatie / te lange therapieduur: nagaan of het geneesmiddel dat overbodig 

was wel degelijk gestopt werd in het medicatieprofiel in het EPD. Bij dubbelmedicatie wordt gecontroleerd of 

één van de orders in kwestie gestopt werd in het medicatieprofiel in het EPD. 

 Onbehandelde indicatie / te korte therapieduur: nakijken of de medicatie die ontbrak binnen 72u toegevoegd 

werd aan het medicatieprofiel en of het geneesmiddel met kortere therapieduur dan gewenst, hervat werd. 

 Duur geneesmiddel met goedkoper doeltreffend alternatief: nagaan of het geneesmiddel dat te duur is, 

verwijderd werd uit het medicatieprofiel in het EPD en vervangen werd door het goedkopere alternatief. 

 Huidige behandeling is niet de 1e keuze: nakijken of het geneesmiddel dat vervangen moest worden, gestopt is 

in het medicatieprofiel in het EPD. Daarna nagaan of het 1e keuze geneesmiddel toegevoegd werd. 

 Onaangepaste toedieningsroute of –vorm: nagaan of een perorale toedieningsvorm van het geneesmiddel in 

kwestie toegevoegd werd aan het medicatieprofiel in het EPD. 

 Absolute / relatieve contra-indicatie: nagaan of het geneesmiddel dat gecontra-indiceerd is ook effectief binnen 

de drie dagen gestopt werd in het medicatieprofiel in het EPD. 

 Eenheidsdosis of dagelijkse dosis te hoog of te laag: controleren in het medicatieprofiel in het EPD of de dosis 

en/of frequentie aangepast werd zoals aanbevolen in het apotheekadvies.  

 Onaangepaste toedieningsmethode: de methode voor het nagaan van de acceptatiegraad is divers voor dit 

onderliggend probleem. Er kan in het medicatierooster in het EPD bijvoorbeeld gecontroleerd worden of het 

juiste oplosmiddel gebruikt werd en het geneesmiddel correct verdund werd. 

 Onaangepast toedieningsmoment: controleren in het medicatieprofiel in het EPD of het innametijdstip van het 

geneesmiddel gewijzigd werd volgens het klinisch advies. 
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 Ongewenst effect: nagaan of één van de geneesmiddelen die betrokken zijn bij het ongewenst effect gestopt 

werd of vervangen door een gelijkwaardig geneesmiddel dat het ongewenst effect niet veroorzaakt. In geval 

van QT-verlenging als onderliggend probleem wordt in de eerste plaats nagekeken of een ECG afgenomen werd 

binnen drie dagen na het plaatsen van het apotheekadvies. Indien dit niet het geval is, wordt nagegaan of het 

aantal QT-verlengende geneesmiddelen in het medicatierooster binnen 72u gereduceerd werd tot 2 of minder. 

Dit aangezien een cut-off van 3 QT-verlengende geneesmiddelen volgens de richtlijnen in het UZ Gent 

vooropgesteld wordt. Bij een advies waarbij de controle van parameters aanbevolen werd, die het potentieel 

ongewenst effect in kwestie kunnen aantonen, wordt eveneens gecontroleerd in labview in het EPD of deze 

parameters wel degelijk nagegaan werden. 

 Geneesmiddelinteractie: nagaan of één van de geneesmiddelen betrokken bij de geneesmiddelinteractie 

gestopt of vervangen werd door een gelijkwaardig geneesmiddel dat geen interactie veroorzaakt. Een advies 

werd eveneens aanvaard indien TDM van het slachtoffergeneesmiddel uitgevoerd werd, want zo was de arts in 

staat om subtherapeutische of toxische spiegels te ontdekken en vroegtijdig in te grijpen. Indien in het klinisch 

advies een wijziging van dosis of innametijdstip van het betrokken geneesmiddel aanbevolen werd, wordt in 

het medicatieprofiel in het EPD gecontroleerd of de dosis of het tijdstip effectief gewijzigd werd. Bij een advies 

met complexvorming als onderliggend probleem wordt gecontroleerd of het innametijdstip buiten de maaltijd 

valt (in UZ: ontbijt om 8u, middagmaal om 12u en avondmaal om 17u30) en of het inname-interval met andere 

interagerende medicatie (met magnesium-, calcium- of ijzerhoudende bestanddelen) voldoende groot is. 

 Onaangepaste monitoring of opvolging: in labview (module voor laboratoriumresultaten) in het EPD de 

laboparameters controleren op beschikbaarheid en de waarde ervan beoordelen. Indien in het advies stond dat 

bij te lage of te hoge waarden van de laboparameter een bepaald geneesmiddel gestart of gestopt moet 

worden, dan wordt nagekeken of dit effectief gebeurd is. Ook de opvolging van TDM wordt nagekeken in 

labview en de opvolging van het ECG wordt in hartcentrum (module voor resultaten van cardiologie) nagegaan. 

 Gebrekkige therapietrouw: bij dit type interventie is de methode om de acceptatie na te gaan eveneens divers. 

Er kan gecontroleerd worden of een alternatief geneesmiddel, dat voorgesteld werd om de therapietrouw te 

bevorderen, gestart werd. Of het innametijdstip kan nagegaan worden indien dit van belang is. 

 Louter educatieve vraag: de methode om de acceptatiegraad na te gaan is ook hier divers. Als de arts vroeg om 

een interactiecheck of nazicht van de medicatielijst, dan wordt dit advies telkens als aanvaard beschouwd 

aangezien de arts dit zelf opmerkte. 

 Administratief probleem: nagaan in het Klinisch Logistiek Apotheek Pakket (KLAP) of het attest in orde gebracht 

werd voor het geneesmiddel in kwestie. Dit wordt gedaan door attest referentie te kiezen in de folder attesten 

onder specialiteiten in KLAP. Bij adviezen over betalingsverbintenissen bij niet terugbetaalde dure medicatie 

wordt gekeken naar de ingescande documenten van de patiënt in kwestie in het EPD. 
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 Andere: … : de methode om de acceptatiegraad na te gaan is heel divers bij deze categorie. In geval van 

onvolledige thuismedicatie wordt nagekeken of het geneesmiddel dat ontbrak ook effectief binnen de drie 

dagen toegevoegd werd aan het medicatieprofiel in het EPD. 

In statushistoriek in het medicatieprofiel in het EPD, kan het exacte tijdstip teruggevonden worden waarop 

het voorschrift werd gemaakt, alsook wanneer het order precies gestopt werd. In de folders verloop medicatie, 

thuismedicatie, brievenlijst (ontslagbrief) en in de observatiebladen in het EPD wordt eveneens informatie 

verzameld, zodat uiteindelijk per advies geconcludeerd kan worden of het aanvaard werd of niet. Informatie over 

chemotherapeutische geneesmiddelen wordt in Chemopro nagegaan. Indien een geneesmiddel niet in het 

medicatierooster in het EPD staat, wordt in KLAP nagegaan wat er over het voorschrift bij de klinische 

voorschriftvalidatie vóór het afleveren van het geneesmiddel beslist werd. 

Adviezen verleend door ziekenhuisapothekers of ziekenhuisapothekers in opleiding op Intensieve Zorg (IZ) 

worden eveneens in het EPD geregistreerd. De gegevens van patiënten op IZ zijn echter niet in het EPD beschikbaar, 

maar wel in IZIS (Intensieve Zorgen Informatica Systeem). Dit is een apart patiëntendossier waarin onder andere de 

voorschriften geregistreerd worden. Bijgevolg wordt de acceptatie van een advies op IZ via IZIS gecontroleerd. 

In het EPD werden zowel adviezen die handelen over geneesmiddelen bij gehospitaliseerde patiënten als 

adviezen bij ambulante patiënten met betrekking tot orale antitumorale therapie (OAT) geregistreerd. In dit geval 

kan geen specifieke episode gekozen worden bij het ingeven van het patiëntnummer in het EPD. Om na te gaan of 

een dergelijk advies aanvaard werd of niet, moet het observatieblad medische oncologie polikliniek en de 

thuismedicatiefolder aangewend worden. Maar aangezien het advies bij OAT gewoonlijk niet binnen de 3 dagen 

opgevolgd wordt en de thuismedicatie niet consequent aangepast wordt, kan niet achterhaald worden of het advies 

wel degelijk opgevolgd werd. Adviezen met betrekking tot OAT worden als ‘niet achterhaalbaar’ bestempeld. 

Adviezen zonder inhoud of die voor een andere patiënt bedoeld zijn, worden geëxcludeerd. Adviezen met 

een administratief probleem als onderliggend probleem, worden eveneens geëxcludeerd aangezien dit geen 

klinische adviezen zijn. Klinische adviezen waarbij geen concreet advies gegeven wordt of waarbij het advies 

onduidelijk geformuleerd wordt, worden bestempeld als ‘geen concreet advies’. Als laatste worden adviezen waarbij 

de acceptatiegraad moeilijk te bepalen is, aangeduid met ‘niet achterhaalbaar’. Dit omdat er voor dat specifieke 

advies onvoldoende informatie beschikbaar is in het EPD of in KLAP. 

Tot slot moeten we vermelden dat de discrepanties in de thuismedicatie, die worden vermeden door 

medicatie-anamnese door de apotheekassistenten, niet worden meegenomen in deze analyse, gezien ze niet apart 

worden geregistreerd als apotheekadvies. 



22 
 

3.1.3. Back- en front-office 

Voor elk advies afzonderlijk wordt nagegaan of het om een advies gaat dat back- of front-office opgesteld 

werd. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de initialen van de ziekenhuisapotheker of ziekenhuisapotheker 

in opleiding die het advies verleend heeft en de dienst waarop de patiënt in kwestie zich bevond op het moment dat 

het advies geformuleerd werd. Een aantal apothekers waren op dat moment enkel back-office actief, andere zowel 

back- als front-office. Bij front-office worden de verpleegafdelingen per ziekenhuisapotheker of 

ziekenhuisapotheker in opleiding bepaald, zodat toch een onderscheid tussen back- en front-office mogelijk is. 

3.1.4. Klinische impact van de adviezen 

Om de klinische relevantie van de adviezen na te gaan, worden een 50-tal adviezen uit de database van 

2016 geselecteerd. Dit aangezien het onmogelijk is om alle advieslijnen te beoordelen. Deze geselecteerde adviezen 

worden verder als ‘casussen’ benoemd.  

De steekproef moet representatief zijn voor de volledige populatie opdat verantwoorde uitspraken 

gemaakt kunnen worden. Alle advieslijnen worden eerst gesorteerd op datum. Daarna wordt de eerste advieslijn 

geselecteerd en vervolgens systematisch elke vijftigste advieslijn. Bij adviezen die uit meerdere advieslijnen 

bestaan, wordt enkel de geselecteerde advieslijn in een casus uitgewerkt. Bijgevolg bestaat één casus slechts uit 

één advieslijn. Wanneer een advieslijn geselecteerd wordt dat niet concreet is of niet achterhaalbaar is, wordt de 

eerst opeenvolgende advieslijn gekozen die wel beoordeeld kan worden op vlak van klinische impact.  

Daarna wordt een sjabloon voor de casussen opgesteld dat per advieslijn ingevuld wordt. De casussen 

bevatten algemene informatie over de patiënt zoals initialen van de patiënt, leeftijd en geslacht. De medische 

voorgeschiedenis van de patiënt, reden van opname, relevante labowaarden en een medicatielijst van het moment 

waarop het advies geformuleerd werd, worden in de casus opgenomen. Deze gegevens zijn beschikbaar in het EPD. 

Per casus wordt het advies weergegeven en het feit of het advies door de arts aanvaard werd of niet. 

De casussen worden uitgestuurd naar een panel dat bestaat uit twee klinische apothekers en twee artsen 

(een geriater en een spoedarts). Samen met de casussen wordt een invulformulier en brief meegestuurd waarin de 

methode voor het beoordelen van de casussen beschreven staat. (zie bijlage II) De bedoeling is dat elk individu uit 

het panel onafhankelijk van elkaar elke afzonderlijke casus beoordeelt op klinische impact en persoonlijk oordeel.  

De klinische impact van een advies wordt als volgt gescoord: uiterst significant, heel significant, significant, 

matig significant, niet significant of schadelijk. De gradatie van significantie gebeurt volgens de methode van 

Overhage[1] zoals in tabel 3.1. wordt weergegeven.  
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Tabel 3.1.: Adviezen beoordelen op klinische impact[1] 
Klinische impact:  
1 Uiterst significant . 
. - “Het advies kan een situatie met extreem ernstige gevolgen of potentieel leven of dood vermijden.” 
2 Heel significant  
 - “Het advies kan potentiële of bestaande disfunctie van een vitaal orgaan vermijden.” 

- “Het advies kan een ernstige bijwerking of contra-indicatie vermijden.” 
3 Significant  
 - “Het advies kan de patiëntenzorg tot een aanvaardbaar niveau brengen (‘volgens de standaard praktijk’), 

met inbegrip van verbetering van levenskwaliteit, evenals kwesties van kosten en gemak voor de patiënt.” 
4 Matig significant  

 - “Advies waarbij het voordeel voor de patiënt neutraal is al naargelang de professionele interpretatie (‘de 
standaard praktijk ondersteunt het advies niet’).” 

5 Niet significant  
 - “Advies is enkel ter informatie of niet patiënt specifiek.” 

6 Schadelijk  
 - “Advies is ongeschikt, de uitvoering ervan kan tot ongunstige resultaten leiden.” 

Bij het toekennen van het persoonlijk oordeel moet de beoordelaar veronderstellen dat hij de 

behandelende arts is van de patiënt. De vraag die dan gesteld wordt is: ‘Zou u als arts in kwestie het advies 

aanvaarden of niet?’. De methode waarop gescoord wordt, wordt in tabel 3.2. weergegeven. 

Tabel 3.2.: Persoonlijk oordeel over noodzaak van het advies 

Persoonlijk oordeel:  

A / Aanvaard “Als arts in kwestie zou ik het advies opvolgen.” 
GA / Gedeeltelijk aanvaard “Als arts in kwestie zou ik het advies gedeeltelijk opvolgen.” 
NA / Niet aanvaard “Als arts in kwestie zou ik het advies niet opvolgen.” 

3.1.5. Kwaliteit van de adviezen 

Om de kwaliteit van de klinische adviezen na te gaan, worden printscreens genomen van een 50-tal 

adviezen in het EPD. De adviezen worden op dezelfde manier gekozen als in 3.1.4.. Bij het beoordelen van de 

kwaliteit van de farmaceutische adviezen worden de advieslijnen behorend tot één advies dit keer wel als één 

geheel gezien en bijgevolg wordt het geformuleerde advies dus in zijn geheel beoordeeld op kwaliteit. 

Deze adviezen worden opnieuw beoordeeld door een panel dat bestond uit twee ziekenhuisapothekers 

(verschillend van de apothekers die de klinische impact beoordelen). Op voorhand wordt nagegaan of het advies de 

naam van de ziekenhuisapotheker of ziekenhuisapotheker in opleiding bevat, alsook zijn/haar telefoonnummer. 

(Tabel 3.3.) Dit is van belang voor de bereikbaarheid van de ziekenhuisapotheker voor de arts. Op die manier kan de 

apotheker zijn/haar advies verder toelichten aan de arts in geval van vragen of problemen. Deze criteria worden op 

voorhand beoordeeld zodat de anonimiteit van de apotheker gewaarborgd blijft. In het advies dat voorgelegd wordt 

aan het panel, zal de naam en het telefoonnummer namelijk geblindeerd worden. 
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Tabel 3.3.: Criteria beoordeeld voor het bepalen van de bereikbaarheid 

1) Is het duidelijk wie het apotheekadvies geschreven heeft? 

2) Is degene die het apotheekadvies geschreven heeft bereikbaar? (telefoonnummer) 

Aan het panel wordt per klinisch advies een printscreen getoond, geassocieerd met het feit of er telefonisch 

gecommuniceerd werd of niet. De criteria die per advies overlopen worden door het panel worden in onderstaande 

tabel beschreven. (Tabel 3.4.) De verschillende onderdelen van de lijst worden als volgt gescoord: 1 = onduidelijk, 2 = 

minder duidelijk, 3 = redelijk duidelijk of 4 = duidelijk. 

Tabel 3.4.: Criteria beoordeeld door twee ziekenhuisapothekers 

3) Is het duidelijk over welk(e) geneesmiddel(en) het advies gaat? 

4) Is het duidelijk wat het onderliggend probleem van het advies is? 

5) Is het duidelijk wat er van de arts verwacht wordt? (type advies) 

6) Staat alle noodzakelijke informatie over het geneesmiddel duidelijk beschreven in het advies? (dosis, 
frequentie, tijdstip, toedieningsroute, toedieningswijze… van geneesmiddel indien noodzakelijk voor het advies in 
kwestie) 

7) Staat alle noodzakelijke informatie over de interventie duidelijk beschreven in het advies? (moment waarop 
geneesmiddel gestart, gestopt of gewijzigd moet worden, welke parameters precies opgevolgd moeten worden, 
naar welke dosis, tijdstip, toedieningsfrequentie of toedieningsvorm het geneesmiddel gewijzigd moet worden… 
indien noodzakelijk voor het advies in kwestie) 
8) Is het advies beleefd geformuleerd? 

3.1.6. Enquête: gebruik van GATE-lijst 

Om het belang van voorschriftvalidatie vóór afleveren en het gebruik van de GATE-lijst te evalueren, wordt 

een enquête opgesteld met SurveyMonkey®. Het doel van deze enquête is het opsporen van eventuele zwaktes bij 

het gebruik van de GATE-lijst en het optimaliseren ervan. Hiertoe worden acht meerkeuzevragen (met ruimte voor 

opmerkingen) en één open vraag opgesteld. Deze anonieme enquête wordt naar alle ziekenhuisapothekers (24) en 

ziekenhuisapothekers in opleiding (6) in het UZ Gent uitgestuurd en duurt slechts vijf minuten. (zie Bijlage III) 

3.2. DATA-ANALYSE 

3.2.1. Acceptatie van de adviezen 

Om de acceptatiegraad van alle adviezen in 2016 na te gaan, wordt in de dataset gefilterd op ‘aanvaard of 

niet’. Aan de hand van deze gegevens wordt het percentage berekend van het aantal aanvaarde adviezen in 2016. 

Daarna wordt gefilterd op onderliggend probleem en zo wordt op dezelfde manier gekeken hoeveel adviezen er per 

onderliggend probleem aanvaard werden. Opnieuw wordt het percentage berekend van het aantal aanvaarde 

adviezen, maar dit keer per onderliggend probleem. Vervolgens wordt gefilterd op type interventie en zo wordt op 

dezelfde manier berekend hoeveel adviezen er per type interventie aanvaard werden. Het percentage van het aantal 

aanvaarde adviezen wordt eveneens berekend per type interventie. 
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3.2.2. Back- en front- office 

Eerst wordt nagegaan hoeveel adviezen er back-office geschreven werden en hoeveel het er front-office 

waren. Daarna wordt de acceptatiegraad vergeleken tussen back- en front-office. Zo wordt nagegaan of er back- of 

front-office meer adviezen aanvaard werden. Vervolgens worden back- en front-office verder onderling vergeleken 

door te kijken naar het verschil in de verdeling van het onderliggend probleem en type interventie. 

3.2.3. Klinische impact van de adviezen 

De klinische impact van de klinische adviezen geformuleerd door ziekenhuisapothekers en 

ziekenhuisapothekers in opleiding wordt beoordeeld door een panel van experten. Er wordt berekend hoe vaak een 

bepaalde score voor klinische impact gegeven wordt ten opzichte van het totaal aantal scores. Dit wordt berekend 

voor elke beoordelaar afzonderlijk, voor de twee artsen onderling, voor de twee ziekenhuisapothekers onderling 

alsook voor de vier beoordelaars in totaal. Hetzelfde wordt gedaan voor de scores van persoonlijk oordeel. Op die 

manier worden percentages voor klinische impact van de klinische adviezen bepaald. 

Om na te gaan of de scores overeenkomen tussen de beoordelaars onderling en of de beoordelingsschaal 

op de juiste manier gebruikt wordt, wordt de inter-rater reliability bepaald via de Kappa-statistiek, met behulp van 

het programma MedCalc versie 17.5.5.. Dit wordt onderzocht voor de twee artsen enerzijds en de twee 

ziekenhuisapothekers anderzijds. De mate van significantie wordt door het panel gescoord met behulp van ordinale 

variabelen. Om die reden moet gewogen kappa-statistiek toegepast worden.[89] De gewogen kappa coëfficiënt Kw 

wordt gedefinieerd zoals in formule 3.1. weergegeven wordt. 

Kw =
pow - pew

1 - pew

                                                                                                                                          (3.1.) 

   Met Pow = waargenomen gewogen proportie van overeenkomst 

  Pew = verwachte gewogen proportie van overeenkomst 

 

 

Figuur 3.1.: KW-berekening: waargenomen matrix (links), verwachte matrix (midden), gewogen matrix (rechts) 
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In figuur 3.1. wordt het principe voor het berekenen van kappa weergegeven voor twee raters (1 en 2) en 

twee antwoordmogelijkheden (+ en -). Er zijn drie matrixen noodzakelijk voor het berekenen van de gewogen kappa 

coëfficiënt Kw. Vooreerst de matrix van de waargenomen scores van de twee beoordelaars in kwestie (zie figuur 3.1. 

links). Vervolgens de matrix van de verwachte scores op basis van toeval, opgesteld aan de hand van de matrix van 

de waargenomen scores (zie figuur 3.1. midden). Als derde de gewogen matrix met het getal 1 als diagonaal 

aangezien de perfecte overeenkomst en in de overige cellen van die matrix een getal tussen 0 en 1 die de mate van 

afwijking ten opzichte van overeenkomst weerspiegelt, dit getal kan per cel met behulp van een kwadratische regel 

bepaald worden (zie figuur 3.1. rechts). De waarde voor pow kan berekend worden als de som van producten van alle 

waarden uit de waargenomen matrix met corresponderende waarden uit de gewogen matrix en pew als de som van 

producten van alle waarden uit de verwachte matrix met corresponderende waarden uit de gewogen matrix. De 

waarden voor pow en pew kunnen in formule 3.1. ingevuld worden om een waarde voor de gewogen kappa-coëfficiënt 

te bekomen.[89] Kappa kan variëren van -1 tot +1, waarbij 1 volledige overeenkomst weerspiegelt en nul de 

hoeveelheid overeenkomst door toeval weergeeft.[90] De waarden van KW worden volgens tabel 3.5. geïnterpreteerd.  

                                             Tabel 3.5.: Interpretatie van Kappa-waarden 

Waarde van kappa Mate van overeenkomst 

<0.00 Geen  
0.00 – 0.20 Niet 
0.21 – 0.39 Minimaal 
0.40 – 0.59 Zwak 
0.60 – 0.79 Matig 
0.80 – 0.90 Sterk 
>0.90 Bijna perfect 

   

3.2.4. Kwaliteit van de adviezen 

Om de kwaliteit van de adviezen te bepalen, wordt per vraag nagegaan hoe vaak elke score voorkomt per 

rater. Daarna wordt per vraag het gemiddelde berekend van de scores gegeven door de twee raters. Om de 

overeenkomst tussen beide raters na te gaan, wordt vervolgens per vraag de inter-rater reliability bepaald op 

identieke wijze als in 3.2.3.. Daarnaast wordt per vraag het percentage agreement bepaald tussen beide raters via 

SPSS 24®. Hiervoor wordt het verschil tussen de scores van beide raters berekend. Vervolgens wordt het aantal keer 

nul gedeeld door het totaal aantal casussen dat beoordeeld werd en vermenigvuldigd met 100.[90] (Zie formule 3.2.) 

Percentage agreement = 
Aantal overeenkomstige scores

Totaal aantal scores
 x 100%    (3.2.) 

3.2.5. Enquête: gebruik van GATE-lijst 

Op SurveyMonkey® worden de antwoorden van de ziekenhuisapothekers en ziekenhuisapothekers in 

opleiding op de 9 vragen weergegeven. Deze verzamelde gegevens worden vervolgens kwalitatief geanalyseerd.  
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4 RESULTATEN 

In 2016 werden in totaal 2426 farmaceutische adviezen zowel back-office als front-office geschreven. 

(Tabel 4.1.) Het is mogelijk dat één advies uit meerdere advieslijnen bestaat, aangezien een advies over meerdere 

geneesmiddelen of over verschillende onderliggende problemen kan handelen. Na het toekennen van het 

onderliggend probleem en type interventie van elk apotheekadvies komen uiteindelijk 3175 advieslijnen tot stand 

waarop de analyse uitgevoerd wordt.  

Tabel 4.1.: Overzicht van het aantal klinische adviezen per trimester in 2016 

Trimester 2016 Aantal adviezen 

1 (januari, februari, maart) 571 

2 (april, mei, juni) 571 

3 (juli, augustus, september) 597 

4 (oktober, november, december) 687 

Totaal 2426 

Niet alle 3175 advieslijnen zijn bruikbaar voor analyse. Sommige adviezen hebben geen inhoud of werden 

per vergissing opgesteld. Deze 11 adviezen worden geëxcludeerd. Ook de 15 adviezen met administratief probleem 

als onderliggend probleem worden geëxcludeerd omdat deze niet als een klinisch advies beschouwd worden, 

waardoor er uiteindelijk 3149 advieslijnen overblijven voor analyse. (Figuur 4.1.) Hiervan zijn er 27 advieslijnen 

waarbij het advies niet concreet is en 101 advieslijnen waarvan de acceptatiegraad niet achterhaalbaar is. 

Uiteindelijk wordt voor 3021 advieslijnen de acceptatiegraad bepaald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1.: Flow diagram van inclusie 

Adviezen geregistreerd in 2016 (n = 2426) 

Advieslijnen behorend tot adviezen geregistreerd in 2016 

(n = 3175) 

Advieslijnen waarvan acceptatiegraad bepaald kon worden 

(n = 3021) 

 

Advieslijnen geëxcludeerd (n = 26) 
 

Advieslijnen na exclusie (n = 3149) 
Advieslijn zonder concreet advies (n = 27) 

Advieslijn waarbij acceptatiegraad niet 

achterhaalbaar is (n = 101) 
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55,3% 

39,8% 

3,2% 

0,9% 

0,8% 

Acceptatiegraad van alle klinische adviezen in 2016 (n = 3175) 

Aantal advieslijnen 'aanvaard'

Aantal advieslijnen 'niet aanvaard'

Aantal advieslijnen 'niet achterhaalbaar'

Aantal advieslijnen 'geen concreet advies'

Aantal advieslijnen 'geëxcludeerd'

Gemiddeld werden 6.6 klinische adviezen of 8.7 advieslijnen per dag geregistreerd in het EPD in 2016. In 

totaal werden voor 1704 individuele patiënten adviezen verleend in 2016. Voor deze 1704 patiënten werden 

gemiddeld 1.4 klinische adviezen of 1.9 advieslijnen per patiënt geregistreerd in het EPD in 2016. 

Back-office werd de eGATE op 9 februari 2016 geïntroduceerd in KLAP.[72] In de periode van 1 januari 2016 

tot 8 februari 2016 werden er back-office gemiddeld 2.8 adviezen per dag verleend, terwijl dit er in de periode van 9 

februari 2016 tot 31 december 2016 gemiddeld 5.8 per dag waren. (Zie tabel 4.2.) 

Tabel 4.2.: aantal adviezen per dag onder GATE en eGATE 

 

 

 

 

 

4.1. ACCEPTATIE VAN DE ADVIEZEN 

Van alle 3175 advieslijnen kon bij 3021 advieslijnen de acceptatiegraad bepaald worden. Hiervan werden 

1757 advieslijnen (55.3%) door de arts aanvaard en 1264 (39.8%) niet aanvaard. (Figuur 4.2.)  

Figuur 4.2.: Acceptatiegraad van alle klinische adviezen in 2016 

 

 GATE op papier eGATE 

Aantal adviezen per dag 2.8 5.8 
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Onderliggend probleem 

Aantal advieslijnen en acceptatiegraad per onderliggend probleem  

Per advieslijn werd het onderliggend probleem toegekend. Het aantal adviezen per onderliggend probleem 

wordt door figuur 4.3. voorgesteld. De meerderheid van de klinische adviezen werd geformuleerd omwille van een 

te lage of te hoge eenheidsdosis of dagelijkse dosis (915; 29.1%), geneesmiddelinteractie (448; 14.2%) en een 

onbehandelde indicatie of te korte therapieduur (357; 11.3%). De acceptatiegraad van de klinische adviezen werd per 

onderliggend probleem bepaald en wordt eveneens in figuur 4.3. weergegeven. Bij adviezen met als onderliggend 

probleem een louter educatieve vraag (87.0%), een overbodige therapie (72.7%) en een absolute/relatieve contra-

indicatie (70.6%) werden de meeste adviezen door de arts opgevolgd. Bij adviezen met als onderliggend probleem 

een duur geneesmiddel met een goedkoper alternatief was de acceptatiegraad 28.6% en werden de meeste 

adviezen bijgevolg niet aanvaard door de arts. 

Figuur 4.3.: Aantal advieslijnen en acceptatiegraad van klinische adviezen per onderliggend probleem 
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Type interventie 

Aantal advieslijnen en acceptatiegraad per type interventie 

Per advieslijn werd eveneens het type interventie toegekend. Het aantal adviezen per type interventie 

wordt in figuur 4.4. weergegeven. Dosis of frequentie aanpassen (894; 28.4%), optimalisatie monitoring of 

opvolging (530; 16.8%) en therapie starten of hervatten (455; 14.5%) kwamen het meeste voor als type interventie. 

De acceptatiegraad per type interventie wordt eveneens door figuur 4.4. voorgesteld. Bij adviezen tot 

adviesverstrekking aan de patiënt werden alle klinische adviezen aanvaard (100.0%). Ook bij informatieverstrekking 

aan gezondheidszorgteam en therapie stoppen of afbouwen werd de meerderheid van de adviezen aanvaard 

(respectievelijk 86.7% en 68.4%). Bij adviezen met als type interventie verduidelijking van het patiëntendossier en 

behandeling bij ontslag werden het minst aantal adviezen door de arts opgevolgd (46.2%). 

Figuur 4.4.: Aantal advieslijnen en acceptatiegraad van klinische adviezen per type interventie 
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Aantal geneesmiddelen uit klinische adviezen per ATC-klasse 

35,8% 

26,7% 
22,3% 

15,2% 

Acceptatiegraad back-office vs. front-office 

Back-office aanvaard

Back-office niet aanvaard

Front-office aanvaard

Front-office niet aanvaard

In figuur 4.5. worden de geneesmiddelen geclassificeerd op basis van het eerste niveau van de ATC-

classificatie. De meeste geneesmiddelen uit de klinische adviezen behoren tot de anti-infectieuze middelen (1600; 

41.9%). Daarnaast behoren er ook veel geneesmiddelen uit de klinische adviezen tot de hoofdgroepen gastro-

intestinaal systeem en metabolisme (512; 13.4%) en het centraal zenuwstelsel (474; 12.4%).  

Figuur 4.5.: Aantal geneesmiddelen uit de klinische adviezen per ATC-klasse 

4.2. BACK- EN FRONT-OFFICE 

Van alle 3175 advieslijnen 

werden er 1999 (62.5%) advieslijnen 

back-office verleend en 1176 (37.5%) 

front-office. Van de advieslijnen back-

office werden er 54.1% aanvaard, terwijl 

dit bij front-office 57.5% was. Dit wordt in 

figuur 4.6. weergegeven. 

 

Figuur 4.6.: Aantal advieslijnen back- en front-office naargelang acceptatiegraad 
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In tabel 4.3. wordt vervolgens het aantal adviezen per onderliggend probleem vergeleken tussen back- en 

front-office. In tabel 4.4. wordt hetzelfde gedaan voor het aantal adviezen per type interventie. Op die manier kan 

nagegaan worden wat de verdeling is van de onderliggende problemen of type interventies bij back- en front-office. 

In de kolommen back- en front-office staat telkens het percentage klinische adviezen per onderliggend probleem of 

type interventie die respectievelijk back- of front-office verleend werden. In de kolom ‘Back + Front’ wordt het 

gemiddeld aantal klinische adviezen die back- en front-office verleend werden per onderliggend probleem (Tabel 

4.3.) of type interventie (Tabel 4.4.) weergegeven. 

Tabel 4.3.: Onderliggend probleem van adviezen bij back- en front-office (%) 

Onderliggend probleem Back-office 

(n = 1979) 

Front-office 

(n = 1170) 

Back + Front 

(n = 3149) 

Overbodige therapie / geen geldige indicatie / te lange therapieduur 6.1% 7.7% 6.9% 

Onbehandelde indicatie / te korte therapieduur 8.1% 16.8% 12.4% 

Duur geneesmiddel met goedkoper doeltreffend alternatief 0.2% 0.4% 0.3% 

Huidige behandeling is niet de 1e keuze 7.0% 6.0% 6.5% 

Onaangepaste toedieningsroute of –vorm 13.2% 5.6% 9.4% 

Absolute / relatieve contra-indicatie 1.7% 1.5% 1.6% 

Eenheidsdosis of dagelijkse dosis te laag of te hoog 29.4% 28.5% 29.0% 

Onaangepaste toedieningsmethode 0.9% 0.3% 0.6% 

Onaangepast toedieningsmoment 1.1% 1.5% 1.3% 

Ongewenst effect 7.7% 7.8% 7.7% 

Geneesmiddelinteractie 16.0% 11.3% 13.6% 

Onaangepaste monitoring of opvolging 5.1% 5.7% 5.4% 

Gebrekkige therapietrouw 0.1% 0.1% 0.1% 

Louter educatieve vraag 1.5% 3.0% 2.2% 

Andere: … 2.0% 3.9% 2.9% 

TOTAAL 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabel 4.4.: Type interventie van adviezen bij back- en front-office (%) 

Type interventie Back-office 

(n = 1979) 

Front-office 

(n = 1170) 

Back + Front  

(n = 3149) 

Therapie stoppen of afbouwen 10,1% 12.0% 11.0% 

Therapie starten of hervatten 10.4% 21.3% 15.9% 

Geneesmiddel vervangen of wijzigen 10.9% 7.5% 9.2% 

Toedieningsroute of –vorm aanpassen 13.1% 5.6% 9.4% 

Dosis of frequentie aanpassen 30.2% 25.4% 27.8% 

Toedieningsmethode of –moment aanpassen 8.2% 4.8% 6.5% 

Optimalisatie opvolging / monitoring / advies van specialist 15.2% 19.7% 17.4% 

Adviesverstrekking aan patiënt 0.1% 0,3% 0.2% 

Informatieverstrekking aan gezondheidsteam 1.5% 2.7% 2.1% 

Verduidelijken van het patiëntendossier / behandeling bij ontslag 0.4% 0.9% 0.6% 

Andere: … 0.0% 0.0% 0.0% 

TOTAAL 100.0% 100.0% 100.0% 

4.3. KLINISCHE IMPACT VAN DE ADVIEZEN 

Er werden uiteindelijk 58 advieslijnen systematisch geselecteerd voor analyse, waardoor er bijgevolg 58 

casussen opgesteld werden. Figuur 4.7. toont een voorbeeldcasus voor de beoordeling van de klinische impact. 

Figuur 4.7.: Voorbeeld casus voor beoordeling van klinische impact 
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Klinische impact van klinische adviezen 

Uiterst significant

Heel significant

Significant

Matig significant

Niet significant

Schadelijk

Vier beoordelaars scoorden de klinische impact 

volgens de methode van Overhage. (Figuur 4.8.) Wanneer 

het gemiddelde van de vier beoordelaars berekend wordt, 

zien we dat de klinische adviezen in 33.2% van de gevallen 

beoordeeld werden als heel significant, in 53.9% als 

significant, in 10.3% als matig significant en in 0.4% als niet 

significant. De twee artsen beoordeelden gemiddeld 63.8% 

van de casussen als significant en 29.3% als heel 

significant; de twee apothekers beoordeelden gemiddeld 

44.0% van de casussen als significant en 37.1% als heel 

significant. (Tabel 4.5.)                 Figuur 4.8.: Klinische impact van adviezen (gemiddelde score op basis van 4 experten) 

Tabel 4.5.: Gemiddelde klinische impact voor elke rater apart, 2 artsen en 2 apothekers onderling en 4 raters samen 

 

De vier beoordelaars gaven eveneens voor alle 58  

casussen aan of ze het advies als behandelende arts zelf al 

dan niet zouden aanvaarden. In 87.1% van de gevallen 

zouden de beoordelaars het advies aanvaarden. (Figuur 

4.9.) De twee artsen zouden gemiddeld 95.7% van de 

adviezen in de casussen aanvaarden; de twee 

ziekenhuisapothekers gemiddeld 78.5%. (Tabel 4.6.) 

Figuur 4.9.: Oordeel over het aanvaarden van klinische adviezen (gemiddelde score op basis van 4 experten) 

Tabel 4.6.: Gemiddelde score voor oordeel van elke rater apart, 2 artsen en 2 apothekers onderling en 4 raters samen 

OORDEEL Arts 1 Arts 2 Apotheker 1 Apotheker 2 2 artsen 2apothekers 4 raters 

Aanvaard 94,8% 96,6% 79,3% 77,6% 95,7% 78,5% 87,1% 

Gedeeltelijk aanvaard 5,2% 1,7% 13,8% 20,7% 3,5% 17,2% 10,3% 

Niet aanvaard 0,0% 1,7% 6,9% 1,7% 0,9% 4,3% 2,6% 

KLINISCHE IMPACT Arts 1 Arts 2 Apotheker 1 Apotheker 2 2 artsen 2 apothekers 4 raters 

Uiterst significant 0,0% 0,0% 1,7% 3,5% 0,0% 2,6% 1,3% 

Heel significant 8,6% 50,0% 24,1% 50,0% 29,3% 37,1% 33,2% 

Significant 81,0% 46,6% 53,5% 34,5% 63,8% 44,0% 53,9% 

Matig significant 10,3% 3,5% 17,2% 10,3% 6,9% 13,8% 10,3% 

Niet significant 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,9% 0,4% 

Schadelijk 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 1,7% 0,9% 
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Is degene die het apotheekadvies 
geschreven heeft bereikbaar? (Telefoonnr.) 

Ja Nee

De inter-rater reliability werd berekend voor de scores van de twee ziekenhuisapothekers onderling en voor 

deze van de twee artsen onderling. De verkregen waarden voor KW worden in tabel 4.7. weergegeven. (zie bijlage IV) 

Tabel 4.7. Waarde voor KW 

4.4. KWALITEIT VAN DE ADVIEZEN 

Er werden 64 adviezen systematisch geselecteerd voor analyse. Deze werden op dezelfde manier gekozen 

als bij de evaluatie van de klinische impact. Het gaat bijgevolg over de 58 adviezen die aangewend werden voor het 

beoordelen van de klinische impact en 6 adviezen die als niet bruikbaar beschouwd werden in 4.3., aangezien het 

niet duidelijk was wat er in het advies nu net verwacht werd van de arts. Figuur 4.10. toont een voorbeeld van een 

advies dat beoordeeld werd op kwaliteit.  

Figuur 4.10.: Voorbeeld van casus voor de beoordeling van de kwaliteit 

De bereikbaarheid van de ziekenhuisapotheker of ziekenhuisapotheker in opleiding die het advies 

verleende wordt in figuur 4.11. weergegeven. In 76.6% van de klinische adviezen sloot de ziekenhuisapotheker het 

advies af met zijn naam en in 59.4% van de klinische adviezen werd het telefoonnummer vermeld in het advies. 

Figuur 4.11.: Procentueel aandeel van adviezen met naam (links) en telefoonnummer (rechts) 

 Waarde voor KW Mate van overeenkomst 

Tussen twee apothekers 0.323 Minimaal 

Tussen twee artsen 0.022 Niet 
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Bij vraag 3 tot 8 (tabel 3.4.) werden scores volgens graad van duidelijkheid toegekend door de twee 

ziekenhuisapothekers. Eén casus had niets te maken met een geneesmiddel, daarom werd voor deze casus op vraag 

3 en 6 geen antwoord gegeven. Bij vraag 3 en 6 wordt deze bijgevolg niet in rekening gebracht bij het berekenen 

van de percentages. In figuur 4.12. wordt een overzicht gegeven van het gemiddelde van de scores die toegekend 

werden bij het beoordelen van de kwaliteit. Elke vraag werd voornamelijk als duidelijk beoordeeld door het panel. 

Figuur 4.12.: Gemiddeld aantal adviezen per vraag met een bepaalde score bij kwaliteitsevaluatie 
Informatie bij figuur 4.12.: Vraag 3: Is het duidelijk over welk(e) geneesmiddel(en)het advies gaat? Vraag 4: Is het duidelijk wat het 
onderliggend probleem van het advies is? Vraag 5: Is het duidelijk wat er van de arts verwacht wordt? (type advies) Vraag 6: Staat alle 
noodzakelijke informatie over het geneesmiddel duidelijk beschreven in het advies? Vraag 7: Staat alle noodzakelijke informatie over de 
interventie duidelijk beschreven in het advies? Vraag 8: Is het advies duidelijk geformuleerd? 

Per vraag werd een gewogen kappawaarde berekend via MedCalc® om de mate van overeenkomst tussen 

de twee beoordelaars na te gaan. Het percentage agreement werd eveneens berekend via SPSS 24®. In tabel 4.8. 

wordt een overzicht gegeven van de gewogen KW-waarden en percentage agreement per vraag. (Zie bijlage V en VI) 

De KW-waarde voor vraag 3 is 0 en het percentage agreement bedraagt 96.8%. Bij vraag 4 en 5 is de mate van 

overeenkomst minimaal, terwijl deze bij vraag 6 tot 8 eerder zwak is.  

Tabel 4.8.: Waarde voor Kw en percentage agreement per vraag 

 Waarde voor Kw Mate van overeenkomst Percentage agreement 

Vraag 3 0,000 Niet 96.8% 

Vraag 4 0.396 Minimaal 62.5% 

Vraag 5 0.285 Minimaal 43.8% 

Vraag 6 0.566 Zwak 57.1% 

Vraag 7 0.566 Zwak 56.3% 

Vraag 8 0.559 Zwak 54.7% 
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4.5. ENQUÊTE: GEBRUIK VAN DE GATE-LIJST 

Van de 24 ziekenhuisapothekers en 6 ziekenhuisapothekers in opleiding hebben 18 personen de enquête 

ingevuld (60%). Alle ziekenhuisapothekers die antwoordden zijn ervan overtuigd dat klinische voorschriftvalidatie 

vóór aflevering zinvol is. De meerderheid vindt ook dat deze activiteit in de toekomst uitgebreid moet worden en 

dat validatie voor medicatie binnen de reservekast eveneens noodzakelijk is. De helft van de ziekenhuisapothekers 

geeft aan dat ze niet altijd tijd hebben om alle GATE-geneesmiddelen te valideren. Een reden hiervoor is dat de 

logistieke activiteiten voorrang krijgen als het tijdelijk te druk is. Daartegenover bleek echter uit de enquête dat 

89% ervan overtuigd is dat validatie van voorschriften te allen tijde dient te gebeuren.  

Twee derde van de ziekenhuisapothekers heeft nood aan meer achtergrond om goed te kunnen valideren. 

Een aantal hiervan geven aan dat de hoeveelheid informatie in het apotheeksysteem voldoende is, maar vinden het 

zoeken van relevante informatie in het medisch dossier erg tijdrovend. Er is onvoldoende informatie beschikbaar of 

deze is soms moeilijk terug te vinden. Uniformiteit bij het invullen van het medisch dossier door alle 

zorgverstrekkers zou een grote hulp zijn. Een andere mogelijkheid is de koppeling van een indicatie aan een 

geneesmiddel in het EPD, aangezien dosis vaak afhankelijk is van de indicatie en deze nu moeilijk af te leiden is. Dit 

wordt tweemaal aangeraden voor antibiotica. Het is eveneens onduidelijk hoeveel milli-equivalenten van hoog 

geconcentreerde elektrolieten er standaard of maximaal toegediend moeten worden bij tekorten. 

In de enquête werd gevraagd welke geneesmiddelen eventueel nog aan de GATE-lijst toegevoegd kunnen 

worden. Vijf ziekenhuisapothekers raden aan om enoxaparine op te nemen, zodat geëvalueerd kan worden of de 

dosis aangepast werd aan de nierfunctie en het BMI van de patiënt en of er geen dubbele antistolling is (bv. 

combinatie enoxaparine en NOAC). Drie ziekenhuisapothekers adviseren om hoog-risico medicatie toe te voegen. 

Driemaal wordt aangeraden om meropenem en piperacilline-tazobactam op te nemen aangezien downgraden van 

deze breedspectrum antibiotica soms mogelijk is. Twee apothekers adviseren om immunosuppressiva toe te voegen. 

De apothekers beoordeelden ook welke geneesmiddelen uit de GATE-lijst geschrapt mogen worden. Twaalf 

apothekers zijn van mening dat er geen geneesmiddelen moeten worden geschrapt. Daarnaast wordt viermaal 

aangeraden om paracetamol PO te schrappen. Er wordt ook driemaal geadviseerd om vitamine D te schrappen 

omdat de frequentie is ingesteld op wekelijks en er dus zelden een dagelijkse dosis wordt voorgeschreven. 

Pantoprazole IV en paracetamol IV worden elk tweemaal aangehaald. Ciprofloxacine IV, clindamycine IV, fluconazole 

IV, levofloxacine IV, metronidazole IV, moxifloxacine IV, rifampicine IV, sulfamethoxazole trimethoprim IV, 

tobramycine, voriconazole IV worden alle tien één keer aangeduid. Door een apotheker wordt aangeraden om na te 

gaan voor welke geneesmiddelen de laatste tijd geen acties meer werden uitgevoerd omdat deze altijd in orde 

waren. Deze geneesmiddelen kunnen dan uit de GATE-lijst geschrapt worden.  
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5 DISCUSSIE 

5.1. BESPREKING VAN DE BELANGRIJKSTE RESULTATEN MET VERGELIJKEND LITERATUURONDERZOEK 

5.1.1. Acceptatiegraad 

Als tijdsvenster qua aanvaarding werd gekozen voor drie dagen of 72u, omdat dit in 2014 eerder als cut-off 

gebruikt werd in een studie in het UZ Gent.[42] Van alle 3175 advieslijnen uit 2016 werden er 55.3% aanvaard. Dit is 

vergelijkbaar met de 59.7% aanvaarde adviezen bij een prospectieve studie met gelijkaardige doelstellingen op 

geriatrie in het UZ Gent.[44] Daartegenover is de acceptatiegraad van de klinische adviezen in deze studie wel lager 

dan deze in andere studies.[91–94] Een hogere acceptatiegraad kan bereikt worden indien een betere communicatie 

tussen de ziekenhuisapotheker en de behandelende arts nagestreefd wordt of indien het aandeel van de klinische 

activiteiten van de ziekenhuisapotheker in het ziekenhuis uitgebreid wordt, zoals vaker ziekenhuisapothekers 

aanwezig op de verpleegafdelingen. Het beter opvolgen van adviezen door de dag nadien bijvoorbeeld opnieuw 

contact op te nemen met de behandelende arts, zou eveneens een optie kunnen zijn.  

Zowel de 7 adviezen die geen inhoud hadden als de 4 adviezen die per vergissing gegeven werden 

aangezien ze voor een andere patiënt bedoeld waren, werden geëxcludeerd. Daarnaast werden 15 adviezen met een 

administratief probleem als onderliggend probleem niet meegenomen in de studie omdat deze niet als een klinisch 

advies beschouwd worden. Bovendien kon geen acceptatiegraad bepaald worden voor de 27 advieslijnen waarbij het 

advies niet concreet was en de 101 advieslijnen waarvan de acceptatiegraad niet achterhaalbaar was. Een advies 

was niet concreet als het niet duidelijk was wat er van de behandelende arts verwacht werd. 

De meest voorkomende onderliggende problemen in deze studie zijn te lage of te hoge dosis (915; 29.1%), 

geneesmiddelinteracties (448; 14.2%) en onbehandelde indicatie of te korte therapieduur (357; 11.3%). Dit komt 

grotendeels overeen met de meest voorkomende onderliggende problemen verkregen in andere studies.[44,93–95] De 

aanvaardingsgraad van de klinische adviezen schommelt voor de meerderheid van de onderliggende problemen 

rond de 50.0%. De aanvaardingsgraad bij de categorie louter educatieve vraag springt erboven uit (87.0%). Dit wordt 

toegeschreven aan het feit dat, zoals in de methode beschreven werd, indien de arts zelf om een interactiecheck of 

medicatienazicht vroeg, het advies als aanvaard beschouwd werd, aangezien de arts dit zelf opmerkte. De meeste 

adviezen als antwoord op een louter educatieve vraag verstrekken immers louter informatie aan de arts. Indien zo’n 

advies echter ook een aanbeveling bevatte naar de arts toe, kon dit als niet aanvaard beschouwd worden indien het 

advies niet opgevolgd werd. Daarnaast is de acceptatiegraad van de klinische adviezen voor een overbodige 

therapie of te lange therapieduur (72.7%) en voor absolute of relatieve contra-indicatie (70.6%) eveneens hoog. De 

aanvaardingsgraad van klinische adviezen, die opgesteld werden omdat een goedkoper doeltreffend alternatief 

beschikbaar is voor een duur geneesmiddel (28.6%), is beduidend lager. Een mogelijke reden hiervoor is dat de arts 
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al eerder de goedkopere alternatieven voorschreef aan de patiënt, maar geen verbetering van de gezondheid 

bereikte. Het is eveneens mogelijk dat de klinische impact van deze adviezen minder hoog ingeschat wordt en dat 

de arts hierdoor het advies minder vaak aanvaardt. 

De meest voorkomende type interventies in deze studie zijn dosis of frequentie aanpassen (894; 28.4%), 

optimalisatie monitoring of opvolging (530; 16.8%) en therapie starten of hervatten (455; 14.5%). Ook in dit geval 

stemmen de meest voorkomende type interventies overeen met deze uit andere studies.[44,94] De aanvaardingsgraad 

van de klinische adviezen voor alle type interventies is hoger dan 50,0%, met uitzondering van het type interventie 

verduidelijking van het patiëntendossier of behandeling bij ontslag (46.2%). De acceptatiegraad bij de klinische 

adviezen tot adviesverstrekking aan de patiënt bedraagt 100,0%. Deze acceptatiegraad moet echter genuanceerd 

worden aangezien de acceptatiegraad bij 4 van de 6 advieslijnen tot adviesverstrekking aan de patiënt niet 

achterhaalbaar was. Bijgevolg kon slechts bij 2 advieslijnen de acceptatiegraad bepaald worden.  

Opmerkelijk is dat het meest voorkomend onderliggend probleem, namelijk dosis te hoog of te laag (915), 

overeenstemt met het meest voorkomend type interventie, nl. dosis of frequentie aanpassen (894). Dit is 

vanzelfsprekend aangezien de arts bij een te hoge of te lage dagelijkse dosis meestal de dosis of frequentie zal 

aanpassen. Toch gaat het niet om evenveel adviezen (915 vs. 894) aangezien bij te hoge of te lage dosis af en toe 

een advies gegeven werd tot opvolging van TDM. 

In deze studie kan geconcludeerd worden dat adviezen het vaakst handelen over anti-infectieuze middelen 

(1600; 41.9%). Daarnaast handelen ook veel klinische adviezen over geneesmiddelen voor het gastro-intestinaal 

systeem (512; 13.4%) en voor het centraal zenuwstelsel (474; 12.4%). Het feit dat er voornamelijk adviezen gegeven 

werden voor deze geneesmiddelgroepen kan toegeschreven worden aan het feit dat deze geneesmiddelen vaker 

ingenomen worden dan andere. Daarnaast worden er voornamelijk adviezen gegeven over geneesmiddelen die op 

de GATE-lijst staan, ook dit bepaalt voor een groot stuk welke geneesmiddelen het onderwerp van een advies zijn. In 

de studie in het UZ Gent in 2013 handelden adviezen voornamelijk over cardiovasculaire geneesmiddelen, 

geneesmiddelen die inwerken op het centraal zenuwstelsel, gastro-intestinale geneesmiddelen en anti-infectieuze 

middelen.[44] Het grotere aandeel van cardiovasculaire geneesmiddelen ten opzichte van deze masterproef, kan te 

wijten zijn aan het feit dat de studie in geriatrische setting plaatsvond. De meerderheid van de ouderen met 

polyfarmacie nemen namelijk cardiovasculaire geneesmiddelen in.[96] 

Het soort geneesmiddel waarvoor adviezen worden verleend, is ook afhankelijk van het voorraadbeheer. Op 

de afdelingen zijn immers een aantal frequent gebruikte of dringende geneesmiddelen beschikbaar in de 

voorraadkasten. Het voorschrift voor deze geneesmiddelen wordt niet gevalideerd door de apotheker vooraleer het 

wordt toegediend. Bijgevolg worden er voor deze geneesmiddelen minder klinische adviezen gegeven. 
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5.1.2. Back- en front-office 

Back-office (1999; 62.5%) werden een kwart meer adviezen geregistreerd in vergelijking met front-office 

(1176; 37.5%). De aanvaardingsgraad was respectievelijk 54.1% en 57.5%. Dit sluit aan bij wat in een studie in het UZ 

Gent verkregen werd, daar werd namelijk een algemeen aanvaardingspercentage vastgesteld van 59.7%.[44] Het is 

vanzelfsprekend dat er back-office vaker adviezen gegeven werden aangezien er back-office dagelijks van 8u tot 

22u voorschriften gevalideerd worden. Daarnaast worden de meeste front-office adviezen gegeven op KHEONC. Ook 

dit is evident aangezien op KHEONC elke dag van 8u tot 17u een apotheker aanwezig is, terwijl dit op de andere 

diensten slechts enkele uren per week is. 

De verdeling van het aantal klinische adviezen per onderliggend probleem tussen back- en front-office is 

gelijkaardig, op een aantal uitzonderingen na. Front-office werden er procentueel gezien dubbel zoveel adviezen 

voor een onbehandelde indicatie of te korte therapieduur geregistreerd. Back-office werden er meer adviezen 

gegeven over onaangepaste toedieningsroute of –vorm in vergelijking met front-office. Dit kan toegeschreven 

worden aan de categorie IV-PO switch die in de GATE-lijst opgenomen is en aan het MIT dat back-office vaak 

adviezen over IV-PO switch van antibiotica verleend. Bovendien werden adviezen met een geneesmiddelinteractie 

als onderliggend probleem eveneens vaker back-office geregistreerd dan front-office. Ook dit is te verklaren door 

de categorie interacties die in de GATE-lijst opgenomen is. Uit tabel 4.3. kan geconcludeerd worden dat er zowel 

back- als front-office evenveel adviezen verleend werden omtrent gebrekkige therapietrouw (0.1%) Dit is niet 

vanzelfsprekend aangezien therapietrouw bij klinische voorschriftvalidatie (back-office) niet opgespoord wordt. Het 

gaat echter om adviezen die back-office gegeven werden bij patiënten met OAT.  

De verdeling van het aantal klinische adviezen per type interventie tussen back- en front-office is heel 

uiteenlopend. Front-office werden er procentueel gezien dubbel zoveel adviezen geregistreerd om een therapie te 

starten of te hervatten. Dit aangezien er front-office ook meer adviezen gegeven werden omwille van een 

onbehandelde indicatie of te korte therapieduur. Bovendien werden front-office meer adviezen gegeven tot 

optimalisatie van opvolging of monitoring in vergelijking met back-office. Daar staat tegenover dat er back-office 

procentueel gezien dubbel zoveel adviezen verleend werden tot het aanpassen van de toedieningsmethode of         

–moment en het aanpassen van de toedieningsroute of –vorm. Dit laatste is te verklaren door de categorie IV-PO 

switch uit de GATE-lijst en de adviezen verleend door het MIT. Daarnaast werden back-office eveneens meer 

adviezen gegeven tot aanpassing van de dosis of frequentie en vervanging of wijziging van een geneesmiddel.  

Deze resultaten wijzen erop dat de combinatie van back- en front-office klinische farmacie zinvol is, en zou 

ertoe kunnen leiden dat in de toekomst bepaalde problemen eerder enkel back-office of enkel front-office 

gescreend worden. 



 

41 
 

5.1.3. Klinische impact  

Voor het beoordelen van de klinische impact van de klinische adviezen werd gekozen voor artsen en 

ziekenhuisapothekers met bijzondere kennis op vlak van klinische farmacie. Er werd gekozen voor zowel artsen als 

ziekenhuisapothekers met als doel de klinische impact van de klinische adviezen vanuit verschillende standpunten 

te onderzoeken. Er werd onder andere gekozen voor een geriater aangezien de patiënten die hij behandelt vaak aan 

meerdere ziektes lijden en bijgevolg een aanzienlijk geneesmiddelgebruik hebben. Als tweede arts werd gekozen 

voor een spoedarts aangezien deze in contact komt met uiteenlopende situaties en pathologieën. Daarnaast werd 

gekozen voor ziekenhuisapothekers met een bijkomende vorming in klinische farmacie. 

De methode voor het beoordelen van de klinische impact van de klinische adviezen volgens Overhage is een 

gevalideerde methode uitgewerkt in Amerika, die al in een aantal studies gebruikt werd om farmaceutische 

interventies te beoordelen.[44,91,97] De klinische impact van de klinische adviezen werd in 53.9% van de gevallen als 

significant beschouwd en in 33.2% als heel significant. De twee ziekenhuisapothekers (37.1%) scoorden de casussen 

vaker als heel significant in vergelijking met de twee artsen (29.3%). Dit is mogelijk omdat de ziekenhuisapothekers 

ook zelf betrokken zijn bij de klinische farmacie in het UZ Gent en regelmatig ook zelf klinische adviezen schrijven. 

Bijgevolg schatten zij het belang van de adviezen hoger in. De gemiddelde klinische relevantie van de klinische 

adviezen werd eveneens in de studie in het UZ Gent in 2013 bepaald door een panel.[44] Toen werd 53.4% van de 

adviezen als significant beschouwd, wat overeenstemt met het percentage bekomen in deze studie. Daartegenover 

werd 38.1% van de adviezen als matig significant beschouwd en 4.2% als heel significant, terwijl dit in deze studie 

respectievelijk 10.3% en 33.2% was. Een goede vergelijking is echter moeilijk, gezien in deze masterproef de 

adviezen voor het gehele ziekenhuis werden bekeken, terwijl de studie in 2013 slechts op één afdeling (geriatrie) 

plaatsvond. Er zou besloten kunnen worden dat de apotheker op geriatrie minder belangrijke adviezen formuleerde 

ofwel dat de artsen op geriatrie meer gepast voorschreven. 

De vier beoordelaars zouden 87.1% van de klinische adviezen aanvaarden als zij de behandelende arts 

waren. Het is opvallend dat de twee artsen gemiddeld meer klinische adviezen zouden aanvaarden in vergelijking 

met de twee klinische apothekers (95.7% vs. 78.5%). De acceptatiegraad van de klinische adviezen door de 

behandelende arts (55.3%) is beduidend lager dan deze door het panel (87.1%). Vervolgens worden enkele 

verklaringen gegeven, die mogelijk de oorzaak zijn voor het niet aanvaarden van het advies door de behandelende 

arts, waarmee het panel mogelijk geen rekening hield. Ten eerste kan de behandelende arts het klinisch advies 

onvoldoende waardevol vinden om op te volgen, ten tweede kan het geneesmiddel door een andere arts opgestart 

zijn waardoor de behandelende arts niet wil tussenkomen en als laatste kan het klinisch advies voldoende 

waardevol zijn maar niet opgevolgd worden wegens de instabiele toestand van de patiënt.[44] Een hogere acceptatie 

door het panel ten opzichte van de behandelende arts werd eveneens in de studie op geriatrie in 2013 opgemerkt.[44] 
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5.1.4. Kwaliteit 

Om de kwaliteit van de klinische adviezen te beoordelen, werd gekozen voor twee ziekenhuisapothekers 

met ervaring op vlak van klinische farmacie. De bereikbaarheid van de ziekenhuisapotheker of ziekenhuisapotheker 

in opleiding die het advies verleende aan de arts werd nagegaan. We kunnen concluderen dat de meerderheid van 

de klinische adviezen afgesloten werd met de naam en het telefoonnummer van de ziekenhuisapotheker. Er werd 

eveneens opgemerkt dat als er een telefoonnummer meegedeeld werd, dat er sowieso ook een naam in het advies 

vermeld werd. Op die manier is de apotheker beschikbaar en toegankelijk voor de arts en is overleg mogelijk. 

Bij het evalueren van vragen 3 tot 8 werd bewust voor vier antwoordmogelijkheden gekozen, omdat de 

beoordelaars op die manier niet voor de middelste neutrale optie konden kiezen. Bij het verwerken van de 

resultaten werd opgemerkt dat één casus niets te maken had met een geneesmiddel waardoor er voor deze casus 

op vraag 3 en 6 geen antwoord geformuleerd kon worden door de twee beoordelaars. Bij vraag 3 en 6 werd deze 

casus bijgevolg niet in rekening gebracht bij de verdere berekeningen. De 6 vragen werden voornamelijk als 

duidelijk beoordeeld door het panel. Voor de meeste adviezen was het duidelijk om welk geneesmiddel het ging en 

wat het onderliggend probleem en type interventie van het advies was. Alle noodzakelijke informatie over zowel het 

geneesmiddel als de interventie in kwestie was eveneens aanwezig in het advies. Volgens het panel werd drie kwart 

van de adviezen beleefd geformuleerd.  

Om de kwaliteit van de klinische adviezen in de toekomst te verbeteren, kan gebruik gemaakt worden van 

gestandaardiseerde adviezen in het apotheekpakket. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met bouwstenen die een 

vaste opbouw aan een advies kunnen geven. Op die manier kunnen adviezen op een uniforme wijze opgesteld 

worden door de ziekenhuisapothekers. In de procedure opgesteld voor back-office klinische farmacie werd het 

geven van adviezen reeds beschreven, maar een uitbreiding hiervan en bespreking op de klinische 

stafvergaderingen zou de kwaliteit van de adviezen nog kunnen verhogen. 

De methode om de kwaliteit van de klinische adviezen te beoordelen werd eigenhandig samengesteld. Bij 

deze methode is er zeker nog ruimte voor optimalisatie. Zo werd voornamelijk de mate van duidelijkheid nagegaan 

en werd weinig rekening gehouden met de juistheid en beknoptheid van het klinisch advies. In sommige adviezen 

werd bijvoorbeeld de gehele geneesmiddelinteractie in detail uitgelegd, terwijl dit niet noodzakelijk is voor de arts. 

Daarnaast is vraag 8 over de beoordeling van de beleefdheid van het advies voor interpretatie vatbaar. Aangezien 

vooraf niet vastgelegd werd wat er onder ‘beleefdheid’ verstaan wordt, is de kans klein dat de beoordelaars dit op 

dezelfde manier gescoord hebben. Als laatste kan er in de toekomst eveneens nagegaan worden of de 

ziekenhuisapotheker bij het opstellen van het klinisch advies contact heeft opgenomen met de arts. 
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5.1.5. Inter-rater reliability 

De inter-rater reliability werd berekend voor zowel de beoordelaars van de klinische impact als van de 

kwaliteit van de klinische adviezen. Dit werd gedaan door telkens de gewogen kappa-waarde te berekenen voor de 

scores van twee beoordelaars onderling. Er werd voor de gewogen kappa-waarde gekozen aangezien de klinische 

impact en kwaliteit van de klinische adviezen gescoord werden met behulp van ordinale variabelen.[90] 

Bij het onderdeel klinische impact van de klinische adviezen werden 2 waarden voor KW berekend. Een KW-

waarde van 0.323 wijst op een minimale overeenkomst tussen scores van de twee ziekenhuisapothekers en een KW-

waarde van 0.022 wijst op geen overeenkomst tussen de scores van de twee artsen. In gelijkaardige studies werden 

eveneens lage waarden voor overeenkomst tussen de beoordelaars gerapporteerd.[44,91,98] Dit kan toegeschreven 

worden aan het feit dat de beoordelaars volledig onafhankelijk van elkaar de scores toekenden, terwijl ze weinig 

ervaring hebben met de methode van Overhage voor het bepalen van de klinische impact. Een oplossing hiervoor is 

het vooraf bespreken van enkele voorbeeldcasussen waarbij de beoordelaars samen tot een akkoord komen. Dit was 

echter gezien het korte tijdsbestek van deze masterproef niet haalbaar. 

Bij het onderdeel kwaliteit van de klinische adviezen werd per vraag een waarde voor KW berekend. Voor 

vragen 6 tot 8 bleek de mate van overeenkomst tussen de beoordelaars eerder zwak (KW=0.559-0.566) en voor 

vraag 4 en 5 bleek deze minimaal (KW=0.285-0.396). Bij vraag 3 werd een KW van 0 verkregen of een overeenkomst 

tussen de scores van de twee raters bepaald door toeval. De reden hiervoor is dat de tweede rater alle casussen 

scoorde als 4 of duidelijk en dat de eerste rater met uitzondering van 2 casussen eveneens alle casussen als 

duidelijk scoorde. Door de constante waarde van de tweede rater en de bijna identieke waarden van de eerste rater, 

werd dit als toeval gezien waarmee kappa-statistiek net rekening houdt. Om die reden werd het percentage 

agreement eveneens berekend.[99] Voor vraag 3 bedroeg het percentage agreement 96.8%, wat perfecte 

overeenkomst evenaart. Aangezien een Kw-waarde van 0 kan voor vraag 3 geen duidelijk besluit genomen worden. 

Beide methodes voor het bepalen van de inter-rater reliability hebben hun sterktes en zwaktes. Zo houdt 

percentage agreement geen rekening met de invloed van toeval op de mate van overeenkomst tussen beoordelaars. 

Bijgevolg is het vaak een overschatting van de mate van overeenkomst. Percentage agreement wordt echter wel 

vaak gebruikt in combinatie met methodes die voor toeval corrigeren, zoals kappa-statistiek.[90] Kappa-statistiek 

houdt wel rekening met toeval aangezien het mogelijk is dat raters voor enkele casussen gokken omdat ze het 

antwoord niet goed weten.[99] Een nadeel is dat de kappa-waarde niet rechtstreeks te interpreteren is. Kappa-

statistiek kan namelijk paradoxaal gedrag vertonen. Aangezien gewogen kappa-waarden rekening houden met de 

verwachte overeenkomst door toeval, zal de grootte van kappa sterk afhangen van de marginale verdeling van de 

scores.[100] De waarde voor de verwachte overeenkomst kan onvoorspelbaar hoog zijn indien de prevalentie van een 
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bepaalde categorie bijzonder hoog is. Hierdoor is het mogelijk dat de kappa-waarde erg laag is. Een lage KW duidt 

bijgevolg niet altijd weinig overeenkomst aan tussen de beoordelaars.[101] Dit is het geval voor vraag 3. De kappa-

statistiek is eveneens afhankelijk van het aantal categorieën. Hoe hoger het aantal categorieën, hoe lager KW.[102]  

5.1.6. Gebruik van de GATE-lijst 

De GATE-lijst vereist geregeld een herevaluatie van de geneesmiddelen en bijkomende informatie 

opgenomen in de lijst, zodat de GATE-lijst actueel en gebruiksvriendelijk blijft.[41] Om die reden werd een enquête 

over het gebruik van de GATE-lijst opgesteld voor alle ziekenhuisapothekers van het UZ Gent. De GATE-lijst kan 

namelijk nog uitgebreid worden. Zo blijkt uit de enquête dat de ziekenhuisapothekers het nuttig zouden vinden als 

enoxaparine, meropenem en piperacilline-tazobactam nog aan de GATE-lijst toegevoegd worden. Aan de andere 

kant blijkt uit de enquête dat voor de apothekers paracetamol PO en vitamine D uit de GATE-lijst geschrapt mogen 

worden. Het is mogelijk dat voor deze geneesmiddelen nauwelijks adviezen back-office gegeven worden omdat de 

geneesmiddelen altijd correct worden voorgeschreven of dat een extra evaluatie bij het gebruik van deze 

geneesmiddelen overbodig is. 

Op 9 februari 2016 werd de eGATE geïntroduceerd in het apotheekpakket.[72] De eGATE zou de efficiëntie en 

het gebruiksgemak van de GATE-lijst verhogen. In de periode van 1 januari 2016 tot 8 februari 2016 werden er back-

office gemiddeld 2.8 adviezen per dag verleend, terwijl dit er in de periode van 9 februari 2016 tot 31 december 

2016 gemiddeld 5.8 per dag waren. Ondanks het feit dat het gebruik van de GATE-lijst op papier slechts 1 maand en 

8 dagen geëvalueerd werd, is het verschil tussen beide voldoende groot om te suggereren dat er back-office meer 

adviezen verleend werden dankzij de implementatie van de eGATE.  

5.2. STERKTES & ZWAKTES VAN DIT ONDERZOEK EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN 

In deze masterproef werd een retrospectief onderzoek uitgevoerd. Het spreekt voor zich dat met een 

prospectieve studie meer inzichten verkregen kunnen worden. In dat geval zou back-office met de apotheker 

kunnen worden meegevolgd bij de klinische voorschriftvalidatie vóór aflevering. Op die manier kan rechtstreeks 

geregistreerd worden wat het advies inhield, waarom het advies opgesteld werd en of hierbij telefonisch contact 

was met de behandelende arts. Met deze informatie kan gecontroleerd worden of een advies bijvoorbeeld sneller 

aanvaard wordt als de ziekenhuisapotheker tijdens het opstellen van het advies al dan niet naar de arts 

getelefoneerd heeft. De adviezen die front-office verleend worden, zouden omwille van dezelfde redenen eveneens 

beter geanalyseerd kunnen worden bij een prospectieve studie. Anderzijds kan front-office een verpleegafdeling 

met klinische apotheker vergeleken worden met een verpleegafdeling zonder klinische apotheker. Op die manier 

kan het effect van de aanwezigheid van een klinische apotheker op de verpleegafdelingen vergeleken worden met 

de traditionele werkwijze. Het verschil in het aantal geneesmiddel-gerelateerde problemen, dat opgevangen wordt, 
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kan hierbij eveneens nagegaan worden. Bijgevolg zou het aanwenden van een prospectieve studie een mogelijkheid 

zijn om in de toekomst bijkomende informatie over klinische adviezen te verkrijgen. In de literatuur zijn eerder al 

een aantal prospectieve studies uitgevoerd met gelijkaardige doelstellingen als deze masterproef.[44,91] 

Tijdens het opstellen van de casussen werd opgemerkt dat er af en toe gegevens ontbreken in het medisch 

dossier of dat essentiële informatie al een aantal jaar niet meer bijgewerkt is. Artsen, verpleegkundigen en andere 

zorgverstrekkers moeten gestimuleerd worden tot het invullen en actueel houden van de essentiële 

patiëntgegevens. Op die manier zou niet alleen het analyseren van adviezen maar ook de voorschriftvalidatie 

eenvoudiger worden. Bovendien zou de elektronische communicatie met de artsen beter kunnen, aangezien artsen 

in het EPD niet kunnen terugschrijven naar de apotheker. Daarnaast zijn gerichtere boodschappen in de vorm van 

een pop-up bericht een mogelijkheid om de aandacht van de arts te trekken. Verder is een betere elektronische 

opvolging van de adviezen noodzakelijk, zodat duidelijk is bij welke adviezen de dag erna gecontroleerd moet 

worden of de arts de therapie aangepast heeft. Zo niet kan opnieuw naar de arts gebeld worden. 

Momenteel wordt in het UZ Gent eveneens tijd besteed aan medicatie-anamnese. Dit gaat ten koste van tijd 

die gespendeerd kan worden aan medicatienazicht. Als in de toekomst elektronische uitwisseling van 

medicatieschema’s mogelijk wordt (bv. Vitalink), kan meer tijd vrijgemaakt worden voor het geven van adviezen. 

In deze masterproef werd de klinische impact van de adviezen nagegaan. Daarnaast kan de economische 

impact van de adviezen eveneens bepaald worden. In de inleiding werd reeds besproken dat het onderzoeken van 

de economische impact van farmaceutische interventies niet vanzelfsprekend is. Het is echter evident dat het 

vermijden van potentieel ongepast voorschrijven met behulp van de GATE-lijst en het vermijden van geneesmiddel-

gerelateerde problemen zowel back- als front-office, de ziekenhuiskosten kan reduceren. Naast de klinische impact 

kan via de methode van Overhage eveneens de ernst worden nagegaan van geneesmiddel-gerelateerde problemen 

waarvoor klinische adviezen gegeven werden. Dit is een andere variabele die gebruikt wordt bij de beoordeling van 

klinische adviezen. In combinatie met de klinische impact kunnen hieruit bijkomende besluiten worden getrokken. 

In de toekomst kunnen de suggesties voor verandering van de GATE-lijst, die in deze masterproef 

aangehaald worden, eventueel toegepast worden. Het gebruik van de GATE-lijst bij voorschriftvalidatie zal op die 

manier actueel en gebruiksvriendelijk blijven.  

Een sterkte van deze studie is het groot aantal klinische adviezen dat geanalyseerd werd. Dit onderzoek is 

mogelijk een aanzet voor verdere analyse van de klinische adviezen. In volgend onderzoek kan nagegaan worden 

hoeveel adviezen er per dienst gegeven worden en wat hiervoor het meest voorkomend onderliggend probleem is. 

Zo zouden ziekenhuisapothekers kunnen weten waarop ze per dienst extra moeten inzetten.   
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6 CONCLUSIE 

Eén van de taken van een klinische apotheker is het vermijden van geneesmiddel-gerelateerde problemen 

(DRPs) om zo medicatieveiligheid te verzekeren. DRPs die ontstaan door potentieel ongepast voorschrijven (PIP) 

kunnen door de klinische apotheker zowel back- als front-office gedetecteerd worden. Indien een DRP opgespoord 

wordt, neemt de apotheker contact met de arts en wordt een klinisch advies aan de arts verleend.  

In 2016 werden 2426 apotheekadviezen in het EPD geregistreerd, waaruit 3175 advieslijnen geselecteerd 

werden voor analyse. Hiervan werd 55.3% door de arts aanvaard. Uit het onderzoek bleek dat er voornamelijk 

klinische adviezen opgesteld werden over anti-infectieuze middelen, geneesmiddelen voor het gastro-intestinaal 

systeem en voor het centraal zenuwstelsel. Verder werden back-office een kwart meer klinische adviezen 

geregistreerd in vergelijking met front-office. De acceptatiegraad van klinische adviezen bij back- en front-office is 

ongeveer gelijk (respectievelijk 54.1% en 57.5%.). De verdeling van de klinische adviezen tussen back- en front-office 

is echter verschillend voor enkele onderliggende problemen en type interventies. 

De inhoud van de klinische adviezen werd door de vier beoordelaars als significant (53.9%) tot heel 

significant (33.2%) beoordeeld met een lage inter-rater reliability (KW=0.022-0.323). Daarnaast zouden de vier 

beoordelaars 87.1% van de adviezen aanvaarden als zij de behandelende arts waren. Bovendien moet opgemerkt 

worden dat de mate van aanvaarding door het panel hoger is dan de reële acceptatiegraad door de behandelende 

arts (55.3%) op basis van het retrospectieve luik van deze masterproef. Verder werd de kwaliteit van de adviezen 

positief beoordeeld door de twee ziekenhuisapothekers, maar met een lage inter-rater reliability (KW=0-0.566).  

Uit het onderzoek bleek dat er sinds de komst van de eGATE meer klinische adviezen geregistreerd worden 

in het EPD. Alle ziekenhuisapothekers zijn ervan overtuigd dat klinische voorschriftvalidatie voor aflevering zinvol is. 

De klinische apothekers raden aan om enoxaparine, meropenem en piperacilline-tazobactam toe te voegen aan de 

GATE-lijst. Aan de andere kant wordt aanbevolen om paracetamol PO en vitamine D te schrappen uit de GATE-lijst.  

In de toekomst kunnen de suggesties voor veranderingen van de GATE-lijst, die in deze masterproef worden 

aangehaald, toegepast worden. Daarnaast kan een prospectieve studie uitgevoerd worden met dezelfde 

doelstellingen. Bijkomende informatie over de klinische adviezen kan verkregen worden, zoals de invloed van 

telefonisch contact met de arts op de aanvaardingsgraad of het meest voorkomend onderliggend probleem per 

verpleegafdeling. Naast de klinische impact kan de economische impact van de klinische adviezen eveneens 

nagegaan worden. Bovendien kan de elektronische opvolging van de klinische adviezen verbeterd worden met het 

oog op het verkrijgen van een hogere acceptatiegraad. Dit onderzoek kan bijgevolg gezien worden als een eerste 

aanzet voor verdere analyse van de klinische adviezen. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE I: Geneesmiddelen opgenomen in de GATE-lijst 

Geneesmiddelen opgenomen in de GATE-lijst 

Alendronaat Linezolid IV 

Amfotericine B Lipid Linezolid PO 

Amfotericine B Lipos Methotrexaat 

Amikacine Metronidazole IV 

Amiodarone Metronidazole PO 

Ampicilline Moxifloxacine IV 

Anidulafungine Moxifloxacine PO 

Apixaban Pantoprazole IV 

Carbamazepine Paracetamol IV 

Caspofungine Paracetamol PO 

Ceftriaxone Posaconazole 

Ciprofloxacine IV Rifampicine IV 

Ciprofloxacine PO Rifampicine PO 

Clarithromycine PO Rivaroxaban 

Clindamycine IV SMX/TMP IV 

Clindamycine PO SMX/TMP PO 

Colistine Teicoplanine 

Dabigatran Ticagrelor 

Erythromycine Tigecycline 

Flucloxacilline Tobramycine  

Fluconazole IV Valproaat 

Fluconazole PO Vancomycine IV 

Gentamycine Vitamine D 

Levofloxacine IV Voriconazole IV 

Levofloxacine PO Voriconazole PO  
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BIJLAGE II: Brief aan panel met methode voor het beoordelen van klinische impact en persoonlijk oordeel van 

klinische adviezen (casussen) 

Geachte heer/mevrouw,  

Ik ben Delphine Verfaillie, masterstudente farmaceutische wetenschappen aan UGent. Hierbij wil ik graag uw 

medewerking vragen voor een onderzoek in het kader van mijn thesis over de analyse van klinische adviezen door 

een apotheker of apotheker in opleiding. Een onderdeel van de thesis is het beoordelen van de klinische relevantie 

van deze adviezen en dit willen we doen aan de hand van casussen. 

In bijlage kunt u de 58 casussen vinden. Deze omvatten per patiënt de medische voorgeschiedenis, reden van 

opname, relevante laboparameters en de medicatielijst uit EPD op het moment van het advies. Per casus kunt u 

eveneens het advies terugvinden en of het advies door de arts aanvaard werd of niet.  

We willen voor elke casus een idee krijgen over de klinische impact van het advies en uw persoonlijk oordeel. De 

klinische impact van het advies wordt als volgt gescoord: uiterst significant, heel significant, significant, matig 

significant, niet significant of schadelijk. De gradatie van significantie gebeurt op onderstaande manier. U kunt de 

cijfers gebruiken bij het toekennen van uw score. 

1 Uiterst significant - Het advies kan een situatie met extreem ernstige gevolgen of potentieel 

leven of dood vermijden. 

2 Heel significant - Het advies kan potentiële of bestaande disfunctie van een vitaal orgaan 

vermijden. 

- Het advies kan een ernstige bijwerking of contra-indicatie vermijden. 

3 Significant - Het advies kan de patiëntenzorg tot een aanvaardbaar niveau brengen (‘ 

volgens de standaard praktijk’), met inbegrip van de verbetering van de 

levenskwaliteit, evenals kwesties van kosten en gemak voor de patiënt. 

4 Matig significant - Advies waarbij het voordeel voor de patiënt neutraal is al naargelang de 

professionele interpretatie (‘de standaard praktijk ondersteunt het advies 

niet’). 

5 Niet significant - Advies is enkel ter informatie of niet patiënt specifiek. 

6 Schadelijk - Advies is ongeschikt, de uitvoering ervan kan tot ongunstige resultaten leiden. 

 

 



 

III 
 

Bij het toekennen van het oordeel wordt verondersteld dat u de behandelende arts bent van de patiënt. De vraag die 

dan gesteld wordt is: ‘Zou u als arts in kwestie het advies aanvaarden of niet?’. Er kan als volgt gescoord worden, 

hierbij kunt u eveneens de letters gebruiken. 

A    Aanvaard - Als arts in kwestie zou ik het advies opvolgen 

GA Gedeeltelijk aanvaard - Als arts in kwestie zou ik het advies gedeeltelijk opvolgen 

NA  Niet aanvaard - Als arts in kwestie zou ik het advies niet opvolgen 

Per casus kan dit gescoord worden op het aparte invulformulier, dat ook in bijlage te vinden is. Op dit invulformulier 

is er eveneens een veld voorzien voor eventuele opmerkingen. 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij contacteren via delphine.verfaillie@UGent.be. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Met vriendelijke groeten, 

Delphine Verfaillie 
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BIJLAGE III: Enquête over het gebruik van de GATE-lijst 

 

 

 



 

V 
 

 

 

 



  

VI 
 

BIJLAGE IV: Output Kw-waarden bij klinische impact via MedCalc® 

 

Observer A Impact_1 

Observer B Impact_2 
  

  Observer A   

Observer B 2 3 4   

2 3 23 3 29 (50,0%) 

3 2 22 3 27 (46,6%) 

4 0 2 0 2 (3,4%) 

  5 
(8,6%) 

47 
(81,0%) 

6 
(10,3%) 

58 

  

Weighted Kappa
a
 0,022 

Standard error 296,691 

95% CI -1,000 to 1,000 
a Quadratic weights 
 

Observer A Impact_3 

Observer B Impact_4 
  

  Observer A   

Observer B 1 2 3 4 5 6   

1 1 0 1 0 0 0 2 (3,4%) 

2 0 11 16 1 0 1 29 (50,0%) 

3 0 2 12 5 0 1 20 (34,5%) 

4 0 1 2 3 0 0 6 (10,3%) 

5 0 0 0 1 0 0 1 (1,7%) 

6 0 0 0 0 0 0 0 (0,0%) 

  1 
(1,7%) 

14 
(24,1%) 

31 
(53,4%) 

10 
(17,2%) 

0 
(0,0%) 

2 
(3,4%) 

58 

  

Weighted Kappa
a
 0,323 

Standard error 17,869 

95% CI -1,000 to 1,000 
a Quadratic weights 
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BIJLAGE V: Output Kw-waarden bij kwaliteit via MedCalc®  

 

Observer A Vraag_3_J 

Observer B Vraag_3_K 
  

  Observer A   

Observer B 3 4   

3 0 0 0 (0,0%) 

4 2 61 63 (100,0%) 

  2 
(3,2%) 

61 
(96,8%) 

63 

  

Weighted Kappa
a
 0,000 

Standard error 2517,541 

95% CI -1,000 to 1,000 
a Quadratic weights 

 

Observer A Vraag_4_J 

Observer B Vraag_4_K 
  

  Observer A   

Observer B 1 2 3 4   

1 0 2 1 0 3 (4,7%) 

2 2 2 1 2 7 (10,9%) 

3 0 1 0 1 2 (3,1%) 

4 3 4 7 38 52 (81,2%) 

  5 
(7,8%) 

9 
(14,1%) 

9 
(14,1%) 

41 
(64,1%) 

64 

  

Weighted Kappa
a
 0,396 

Standard error 65,092 

95% CI -1,000 to 1,000 
a Quadratic weights 

 

Observer A Vraag_5_J 

Observer B Vraag_5_K 
  

  Observer A   

Observer B 1 2 3 4   

1 0 1 0 0 1 (1,6%) 

2 1 2 3 1 7 (10,9%) 

3 0 3 3 0 6 (9,4%) 

4 1 8 18 23 50 (78,1%) 

  2 
(3,1%) 

14 
(21,9%) 

24 
(37,5%) 

24 
(37,5%) 

64 

  

Weighted Kappa
a
 0,285 

Standard error 35,329 

95% CI -1,000 to 1,000 
a Quadratic weights 
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Observer A Vraag_6_J 

Observer B Vraag_6_K 
  

  Observer A   

Observer B 1 2 3 4   

1 2 3 0 0 5 (7,9%) 

2 1 4 2 0 7 (11,1%) 

3 0 1 1 1 3 (4,8%) 

4 1 7 11 29 48 (76,2%) 

  4 
(6,3%) 

15 
(23,8%) 

14 
(22,2%) 

30 
(47,6%) 

63 

  

Weighted Kappa
a
 0,566 

Standard error 33,224 

95% CI -1,000 to 1,000 
a Quadratic weights 

 

 

Observer A Vraag_7_J 

Observer B Vraag_7_K 
  

  Observer A   

Observer B 1 2 3 4   

1 2 2 0 0 4 (6,2%) 

2 1 8 3 0 12 (18,8%) 

3 2 4 1 2 9 (14,1%) 

4 2 4 8 25 39 (60,9%) 

  7 
(10,9%) 

18 
(28,1%) 

12 
(18,8%) 

27 
(42,2%) 

64 

  

Weighted Kappa
a
 0,566 

Standard error 52,512 

95% CI -1,000 to 1,000 
a Quadratic weights 

 

 

Observer A Vraag_8_J 

Observer B Vraag_8_K 
  

  Observer A   

Observer B 1 2 3 4   

1 0 4 1 0 5 (7,8%) 

2 0 8 1 1 10 (15,6%) 

3 0 1 6 2 9 (14,1%) 

4 0 4 15 21 40 (62,5%) 

  0 
(0,0%) 

17 
(26,6%) 

23 
(35,9%) 

24 
(37,5%) 

64 

  

Weighted Kappa
a
 0,559 

Standard error 0,087 

95% CI 0,388 to 0,731 
a Quadratic weights 
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BIJLAGE VI: Output percentage agreement bij kwaliteit via SPSS 24® 

Vraag 3:        Vraag 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 5:        Vraag 6:  

 
Vraag 7:        Vraag 8:  
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BIJLAGE VII: Internationalisation @ Home 

1. Therapietrouw en communicatie; van woorden naar daden            Prof. Sandra Van Dulmen 

Therapieontrouw staat gekend als een complex en hardnekkig probleem want geen enkele patiënt is gelijk 

en diverse factoren zijn gerelateerd aan therapietrouw. Sommige patiënten nemen bewust het geneesmiddel niet 

volgens voorschrift in omdat ze zich zorgen maken over de mogelijke bijwerkingen of omdat ze de noodzaak van 

het geneesmiddel niet inzien, dit wordt intentionele therapieontrouw genoemd. Andere patiënten nemen onbewust 

het geneesmiddel niet in omdat ze niet in staat zijn dit op een correcte manier te doen of omdat ze het steeds 

vergeten, dit wordt niet-intentionele therapieontrouw genoemd. 

Suboptimale therapietrouw is niet eenvoudig weg te werken, het probleem wordt echter ook alsmaar 

groter want er zijn meer geneesmiddelen beschikbaar. Daarnaast worden meer geneesmiddelen tegelijk ingenomen 

en zijn er meer ouderen met chronische aandoeningen. Wel kan een optimale communicatie tussen arts, apotheker 

en patiënt een grote stap in de juiste richting zijn. Een goede communicatie is van belang voor het voorkomen, het 

signaleren en het oplossen van therapieontrouw. De rol van de apotheker wordt meer en meer patiëntgericht. Een 

verbetering van de therapietrouw is dan ook enkel mogelijk met een communicatie die afgestemd is op het individu 

aangezien elke patiënt anders benaderd moet worden. 

Vooral het gedrag van patiënten met intentionele therapieontrouw kan met behulp van optimale 

communicatie worden beïnvloed. Communicatie beïnvloedt de therapietrouw via indirecte weg. Het grootste effect 

wordt dan ook gezien wanneer men ingrijpt op de psychosociale factoren zoals de relatie met de zorgverlener, 

kennis over de aandoening, houding ten opzichte van het voorschrift of het geloof in de doeltreffendheid van de 

therapie. Een goede communicatie over medicijngebruik en therapietrouw is van groot belang, maar goed luisteren 

en alert blijven voor therapieontrouw zijn minstens even belangrijk. 

2. Nanomedicine – Opportunities for non-invasive Drug Delivery and Combatting Infectious Diseases  

          Prof. Claus-Michael Lehr 

Helmholtz association is the biggest non-university research organisation in Germany, one of their research 

areas is health with the programme infection research. There is a research need for anti-infectives because in the 

future the deaths attributable to antimicrobial resistance will increase a lot. The main issue is to get the anti-

infectives to their site of action because it has to be safe, efficient and preferentially non-invasive. There are many 

barriers in the body such as the lungs, the skin and the intestinal mucosa, but there are also bacterial barriers such 

as biofilms, bacterial envelope or host cell membranes which need to be overcome by the anti-infectives. 

Nanomedicines can be used for drug delivery across these biological barriers. First they make in vitro and in vivo 

models of these barriers so they can experiment and improve the nanoparticles.  
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The advantages of nanoparticulate drugs for oral drug delivery in the gut are increased solubility of poorly 

soluble compounds, combatting intracellular bacteria, targetting the inflamed intestinal mucosa and overcoming 

the gram negative bacterial envelope. A feature of nanoparticles is also reproducible adhesiveness and 

consequently an improved coating on the surfaces. The intention in case of the skin as a barrier is needle-free 

transfollicular vaccination. The nanoparticles don’t penetrate the stratum corneum, but they do penetrate into hair 

follicles. That way vaccination can be non-invasive. In case of the lung as overcoming barrier, there is another issue 

namely the mucus and surfactant as non-cellular barriers of the respiratory tract. But pulmonary drug delivery has 

also advantages such as the extremely thin barrier and the fact that in one breath the entire surface is reached at 

once. In order that delivery by inhalation is the most attractive non-invasive drug delivery.  

3. Designing and evaluating interventions to reduce medication errors: challenges and opportunities  

Prof. Bryony D. Franklin 

The most common healthcare intervention is the use of medication. But many medication errors can arise 

at each stage of drug use (prescribing, dispensing, administration and monitoring error). Medication errors should 

be avoided by doctors, nurses, pharmacists and other healthcare professionals. The solution to increase patient 

safety can be divided into four parts: understanding the problem, potential solution, challenge and opportunity. 

First of all two views of safety are known: the medical view of safety (‘the avoidance of harm’) and the 

patient view of safety (‘I feel safe’). It’s intended that both views of safety get bigger. Potential solutions include 

human factors, system design, the use of technology and communication strategies.  

Clinical pharmacists visit allocated wards each weekday to supply medication and to ensure that prescribed 

medication is clinically appropriate and well written. They also discuss medication related issues and make 

recommendations to medical staff afterwards; this is known as a pharmacist’s intervention. The first problem is 

when the pharmacist detects a prescribing error, normally the pharmacist corrects the error with any doctor but the 

initial prescriber remains unaware…The intention is that the pharmacist corrects the error with the initial prescriber 

in order that the prescriber learns from the feedback and adapts in practice. Effective feedback to the physicians 

should be non-judgemental and blame-free. 

Electronic prescribing systems aren’t widely used in the United Kingdom. Paper-based prescribing is 

currently applied in most hospitals. The second problem is that only 6% of the paper-based prescriptions could be 

identified. The aim is to increase presence of prescribers’ names on drug-charts. That’s why the physicians were 

asked to stamp or print their name on their medication orders.  
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Electronic prescribing systems should be encouraged to more hospitals in the UK. But it’s worth noting that 

new error types could arise and that it could create a barrier if patients have reduced access to their medication 

records. On the other hand a patient-specific interface could support increased patient involvement. 

4. Reform royal decree nr. 78 and implications for health care workers            Mr. Pedro Facon 

Op vlak van private en publieke uitgaven in de gezondheidszorg is België relatief goed gesitueerd in de 

Europese Unie. We leven in een democratie, dus het budget dat we willen uitgeven aan de gezondheidszorg wordt 

mede door het volk bepaald. Het budget dat naar de gezondheidszorg gaat is dan ook enorm in vergelijking met het 

budget voor veiligheid bijvoorbeeld. We besteden als Belgische samenleving een relatief groot deel van onze 

welvaart aan gezondheidszorg. Maar de investering in de gezondheidszorg is echter niet overdreven in vergelijking 

met andere landen van de EU. Het publieke gedeelte binnen de totale gezondheidszorguitgaven is gemiddeld en het 

aandeel van gezondheidszorguitgaven binnen de totale overheidsuitgaven ligt iets onder het gemiddelde. 

‘We hebben het beste gezondheidssysteem in de wereld.’ Dit is echter niet het geval. Onze gezondheidszorg 

wordt namelijk gekenmerkt door een gemiddelde kwaliteit. België scoort op vlak van levensverwachting 

bijvoorbeeld beter dan het gemiddelde in de EU, maar uitgaande van het grote budget scoren we lager dan 

verwacht. De Belg is wel relatief tevreden over zijn relatie met zorgverstrekkers en het zorgsysteem en schat zijn 

gezondheidstoestand eveneens gunstig in. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg is een sterkte in België, zo 

zijn er wachtlijsten en is er vrije toegang tot specialisten. Zwaktes van de Belgische gezondheidszorg zijn dan weer 

de afwezigheid van een website met prijzen per behandeling en de informatisering. 

Er zijn verschillende hervormingstrajecten van de gezondheidszorg lopende. Zoals de hervorming van het 

landschap en de financiering van het ziekenhuis, het plan eGezondheid met de digitale evolutie van elektronische 

voorschriften en het elektronisch patiëntendossier, plan geïntegreerde zorg, het meerjarenkader voor apothekers… 

De hervormingen worden sectorieel aangepakt, terwijl de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu (FOD VVVL) streeft naar het leggen van verbanden tussen de verschillende sectoren. De FOD VVVL wil ‘one 

world, one health’ en dus een onderlinge afhankelijkheid tussen de gezondheid van mensen, dieren en het 

leefmilieu. 


