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VERKLARENDE WOORDENLIJST: 

 

 

Medicatie reconciliatie:  

Een zo goed en accuraat mogelijke medicatiehistoriek wordt opgesteld via een gestructureerd 

interview van de patiënt/familie en het raadplegen van nog minstens één andere betrouwbare bron. 

Deze lijst wordt dan gebruikt om het geneesmiddelenvoorschrift op te maken of wordt ter 

vergelijking naast het voorschrift gelegd. Eventuele verschillen tussen de medicatiehistoriek en het 

voorschrift mogen enkel bestaan indien ze intentioneel en gegrond zijn. Elke eventuele correctie aan 

het voorschrift wordt duidelijk gedocumenteerd en gecommuniceerd naar de patiënt en de 

zorgverlener. (Safer Healthcare Now!, 2011) 

Medicatie reconciliatie moet uitgevoerd worden bij elke transitie in de zorg. Het moet 

medicatiefouten als duplicatie, vergeten medicatie, dosisfouten en interacties reduceren.  

(http://www.jointcommission.org/assets/1/18/SEA_35.PDF) 

 

Medicatiefout:  

‘Elke vermijdbare gebeurtenis die kan leiden tot ongepast geneesmiddelengebruik of schade aan de 

patiënt’(www.nccmerp.org) 

 

Plan-do-check-act cirkel: 

Een manier van implementeren waarbij een verbeteractie telkens (op kleine schaal) wordt uitgetest 

en vervolgens, op basis van verzamelde gegevens en feedback, wordt geoptimaliseerd totdat de actie 

volledig op punt staat en indicatoren bewijzen dat ze haar doel bereikt. Als eerste stap wordt de 

verbeteractie uitgeschreven en gepland. Vervolgens wordt ze tot uitvoering gebracht waarbij 

gegevens verzameld worden. Deze gegevens worden dan in een derde stap geanalyseerd. Het 

actieplan wordt ten slotte aangepast en geoptimaliseerd waarna opnieuw een PDCA cirkel kan 

aangevat worden. (www.trimbos.nl) 

 

Zorgcomité: 

Het zorgcomité heeft een operationele, maar ook beleidsmatige rol binnen het OLV ziekenhuis. Dit 

betekent dat zij naast het dagdagelijks aansturen van de verpleegafdelingen, ook beleidsmatige 

verbetervoorstellen zal formuleren die dan aan het directiecomité worden voorgelegd ter 

goedkeuring.  

Het actuele zorgcomité bestaat uit de zorgzonemanagers, aangevuld met de verpleegkundig/ 

paramedisch directeur en de medisch directeur.  
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1.  SAMENVATTING 

 

Doelstelling:  

Heel veel patiënten nemen dagelijks geneesmiddelen. Bij een opname in het ziekenhuis is 

een accurate en actuele lijst van deze thuismedicatie noodzakelijk voor het gepast verder zetten van 

de onderhoudstherapieën. Een duidelijke, JCI-conforme procedure moet ook verhinderen dat 

thuismedicatie fouten genereert bij het voorschrijven, het afleveren, het toedienen en bij ontslag. 

We moeten hierbij de geleidelijke implementatie van het nieuwe elektronische systeem KWS in 

rekening brengen. 

Methodiek:  

De bevindingen na een observatieperiode en een literatuurstudie vormen de basis voor de 

procedure rond thuismedicatie van opname tot ontslag. Afstemming met diverse overlegstructuren 

binnen het ziekenhuis en met een werkgroep, gaan goedkeuring en implementatie vooraf. 

Ondersteunende documenten, een sensibilisatiecampagne en opleidingen worden uitgewerkt. De 

mogelijkheid tot samenwerking met de regionale eerste lijn wordt afgetoetst.  

Resultaten:  

Een nieuwe, gestructureerde manier van bevragen zal leiden tot een meer correcte en 

volledige lijst van de thuismedicatie. Het blijft echter aan de patiënt om geneesmiddeleninformatie 

aan te leveren. Een grote sensibilisatiecampagne, waarbij ook de eerste lijn in betrokken wordt, 

vraagt de patiënt een medicatieschema mee te brengen bij opname. Ook worden op de consultaties 

en in de wachtzaal van spoed invulmedicatielijsten aangeboden aan de patiënt zodat deze zijn 

anamnese kan voorbereiden. Verder tijdens de opname zorgen nieuwe regels rond het evalueren, 

voorschrijven, substitueren, noteren op het toedieningsblad voor een duidelijker beleid rond 

thuismedicatie en bijgevolg voor minder fouten. Het gebruik van de elektronische KWS-

medicatiemodule maakt de registratie van de thuismedicatie bij opname én ontslag uniform.  

Besluit: 

Alle zorgverleners zijn overtuigd dat thuismedicatie een probleem is. De opgestelde 

procedure en bijhorende initiatieven vormen een oplossing. Volledige implementatie werd nog niet 

gerealiseerd. Effectieve resultaten kunnen nog niet getoond worden. De eerste reacties zijn wel 

positief. 
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2. INLEIDING 

2.1.        THUISMEDICATIE EN HET OLV ZIEKENHUIS  

 

Onduidelijkheden omtrent thuismedicatie bereiken dagelijks de apotheek in de vorm van 

ontbrekende dosissen op het voorschrift, onduidelijke geneesmiddelennamen of ongewone 

posologieën. Daarbij komt de substitutieproblematiek wanneer thuismedicatie vervangen wordt 

door medicatie van in het ziekenhuis. Instructies die vertellen hoe de medicatie te bevragen 

ontbraken, evenals een duidelijke richtlijn die het omgaan met thuismedicatie beschreef. Er was een 

behoefte aan regels, maar deze eenzijdig opstellen vanuit de apotheek zou nooit tot een succesvolle 

implementatie leiden. Steun zoeken bij de verpleging, het medisch-farmaceutisch comité, de artsen, 

de zorgmanagers en de directie was zeer belangrijk wilden we verandering introduceren. 

 

Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLVZ) is een privaat ziekenhuis met 844 bedden, verspreid 

over drie campi. De hoofdcampus bevindt zich in Aalst, nevencampi vinden we te Asse en Ninove 

(www.olvz.be). Om een vlotte interne gegevens- en patiëntenstroom te creëren, wordt er 

momenteel hard werk gemaakt van het stap voor stap uitrollen van één uniform elektronisch 

systeem. Er werd gekozen voor het KWS of Klinisch Werkstation, ontwikkeld door het UZ Leuven 

(OLV nieuwsbrief, 06/2010). Ten vroegste in 2015 zal KWS in het OLVZ ook functioneren als 

elektronisch voorschrijfsysteem. Naast het OLVZ werken nog elf andere gezondheidsinstellingen op 

deze manier samen met het UZ Leuven. Allen verenigen zich in het samenwerkingsverband Nexuz 

Health (http://www.nexuzhealth.be). Thuismedicatie kan momenteel al geregistreerd worden in de 

medicatiemodule van KWS, maar tot nu toe was dit geen verplichting. Thuismedicatie behoort echter 

tot de initiële beoordeling van een patiënt, waarbij het ziekenhuis heeft beslist dat al deze 

anamnesegegevens uniform geregistreerd moeten worden in KWS.  

 

Om haar slogan ‘Top in zorg’ te ondersteunen, heeft het OLVZ zich geëngageerd om in 2015 

het JCI-kwaliteitslabel te behalen (OLV nieuwsbrief, 03/2013). Nieuwe werkgroepen hebben als 

opdracht gekregen na te gaan of hun manier van werken conform de normen van JCI is. Bestaande 

procedures worden herwerkt, vele nieuwe ontstaan. De zorgverleners op de werkvloer worden 

bijgevolg in 2014 overspoeld met opleidingen en tracers om iedereen klaar te stomen. 
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2.2. DE PROBLEMATIEK ROND THUISMEDICATIE 

2.2.1. Continuïteit van de medicamenteuze therapie  

 

 Acute behandelingen buiten beschouwing gelaten, kan de kritische evaluatie van de 

thuismedicatie gezien worden als een basis waarop we in het ziekenhuis verder moeten bouwen 

(Safer Healthcare Now!, 2011). Kennis van de thuistherapie is nodig opdat alle chronische therapieën 

gepast verder gezet zouden worden (Steurbaut et al., 2010a). Nieuwe geneesmiddelen worden 

opgestart, andere gestopt. Een onderbreking in een therapie kan ook tijdelijk zijn zoals in de aanloop 

naar een operatie. Dikwijls moet thuismedicatie ook gesubstitueerd worden naar 

ziekenhuismedicatie omdat tijdens de hospitalisatie enkel medicatie beschikbaar in en afgeleverd 

door de ziekenhuisapotheek toegediend mag worden (KB 4 maart 1991). Het zal niet verbazen dat 

deze medicatieflow van bij de opname tot aan het ontslag niet altijd probleemloos verloopt. 

Thuismedicatie is daarom een belangrijk aandachtspunt bij transmurale zorg (Steurbaut et al., 

2010a). Dit begrip slaat op een ononderbroken zorgverlening over de grenzen van het ziekenhuis of 

andere zorginstellingen heen. Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) wijdde in 

2010 een volledig rapport aan de verstoring van de continuïteit van de medicamenteuze behandeling 

door transities in de zorg (Spinewine et al., 2010). De opname in, of het ontslag uit, een ziekenhuis 

zijn risicomomenten wegens het cruciale belang van communicatie en overdracht van informatie 

(VMS Veiligheidsprogramma, 2013).  

 

2.2.2. Geneesmiddel gerelateerde opname 

 

Een geneesmiddel, of net het niet innemen ervan, kan de reden zijn voor een 

ziekenhuisopname (Somers et al., 2010). Een snelle en goede registratie van de thuismedicatie kan 

de arts op dit spoor zetten. Risicogeneesmiddelen zijn de NSAID’s, bloedverdunners, antidiabetica en 

cardiovasculaire geneesmiddelen. Risicofactoren zijn slechte therapietrouw, polyfarmacie, niet 

zelfstandig wonen, nierinsufficiëntie, het aantal comorbiditeiten en een verminderde cognitieve 

functie (www.knmp.nl/downloads). Het HARM-onderzoek (Hospital Admissions Related to 

Medication), uitgevoerd in Nederland in 2006, rapporteerde dat 5,6% van alle acute opnames 

gerelateerd zijn aan medicatie. Bijna de helft daarvan, 46%, is potentieel vermijdbaar. Vertaald naar 

de Nederlandse situaties zijn dit 19.000 vermijdbare opnames, met een geschatte kost van ruim 85 

miljoen euro per jaar (www.knmp.nl/downloads). Een meta-analyse uitgevoerd door Beijer en de 

Blaey in 2002 kon wegens zeer heterogene data slechts zeer voorzichtig een percentage van 4,8% 

plakken op het aantal geneesmiddel gerelateerde opnames. Wel was duidelijk dat ouderen veel meer 

te maken krijgen met dit probleem, terwijl dit bij deze populatie net vaak te voorkomen zou zijn 
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(Beijer & de Blaey, 2002). Een uitgave van True North (2007) schreef 12,6% van de bezoeken door 

ouderen aan de spoedgevallendienst toe aan geneesmiddelen. 35% daarvan maakten een opname 

noodzakelijk (True North, 2007). Een Belgische studie duidde in 12,7% van de opnames van ouderen 

medicatie aan als hoofdreden (Somers et al., 2010).  

 

2.2.3. Een correcte medicatiehistoriek? 

 

Het bekomen van het medicatieoverzicht bij opname is niet evident. Getuige is het feit dat bij 

50-75% van de patiënten minstens één fout terug te vinden is in de bij opname geregistreerde 

medicatielijst (Kane-Gill, 2013). Een vergeten geneesmiddel, dus een onvolledige lijst, is de meest 

voorkomende fout (True North, 2007; Cornish et al., 2005). Studies die uitspraken doen over fouten 

in medicatiehistorieken stellen meestal een gestructureerde bevraging door een apotheker als 

gouden standaard. Aangezien dit anamneseproces in elke studie anders kan zijn, is extrapolatie van 

resultaten moeilijk. Echter, Belgische studies van Somers et al. (2011) en De Winter et al. (2010) 

bevestigen beide bovenstaande stellingen. In de meeste studies, ook de Belgische, spreekt men 

eerder van ‘discrepanties’ in plaats van ‘fouten’ omdat verschillen ook bewust bedoeld kunnen zijn 

door de arts (Tam et al., 2005; Cornish et al., 2005). Vermeulen et al. (2006) zagen tenslotte, naast 

ontbrekende geneesmiddelen, een probleem bij het correct optekenen van de dosis door 

zorgverleners.  

 

In de praktijk zien we nogal vaak verschillende medicatiehistorieken met tegenstrijdige 

inhoud in het patiëntendossier opduiken. Vermeulen et al. (2006) vonden dat 50% van alle 

beschikbare medicatiehistorieken incorrect waren. Naast verslagen van de bevraging in het 

ziekenhuis, vinden we dan een medicatielijst van het rusthuis of van een vroegere opname terug. 

Deze pre-admissie medicatielijsten worden idealiter aangewend bij de farmaceutische anamnese, 

maar ze mogen nooit zomaar overgenomen worden. Salanitro et al. (2012) vonden dat 42% van de 

medicatielijstjes opgesteld door de huisdokter, minstens één fout bevatten. Een andere 18% van de 

patiënten meldde zich aan met een klinisch relevante fout in zijn meegebrachte medicatielijstje. 

Predisponerende factoren waren hogere leeftijd en het aantal geneesmiddelen. 

 

Het komt erop aan zo snel mogelijk de juiste medicatiehistoriek aan te leveren. Anders gaan 

zowel de arts, de anesthesist, de verpleging, de (klinisch) apotheker, als het eventuele elektronische 

voorschrijfsysteem met verkeerde of onvolledige gegevens aan de slag. Probleem is dat een goede 

bevraging tijd kost. Een Gents onderzoek van Delobel et al. (2010) gaf aan dat de gestructureerde 

bevraging en elektronische registratie van de medicatie door apotheekassistenten gemiddeld 19 
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minuten duurde. In deze studie werden voornamelijk patiënten ondervraagd met een vermoeden 

van polyfarmacie, ouderen en patiënten waarbij een opname zou volgen. 

 

Wanneer een volledige medicatiehistoriek en vervolgens, een evaluatie op basis van de 

geneesmiddelenklassen bekomen wordt, wil dit nog niet zeggen dat de individuele producten de 

beste keuze zijn voor de patiënt in kwestie. Medicatie review gaat daarom nog een stap verder en 

vereist een compleet medisch beeld van de patiënt. Items als effectiviteit, veiligheid, kost en 

geschiktheid worden meegenomen (Somers, 2013). Het achterhalen van de indicatie achter elk 

geneesmiddel is moeilijk daar de medicatietherapie vaak een resultante is van de inbreng van 

verschillende zorgverleners, zoals huisarts en arts-specialisten (Van Den Broucke et al., 2013).  

 

2.2.4. Medicatiefouten en de patiënt 

 

Thuismedicatie is een risicofactor voor het ontstaan van medicatiefouten en dat op elk 

moment in het medicatieproces: bij het voorschrijven, het distribueren, het toedienen, de 

monitoring. Fouten in de medicatiehistoriek laten zich makkelijk vertalen in een fout voorschrift, 

waardoor de kans reëel wordt dat de fouten de patiënt zullen bereiken (FitzGerald, 2009; Dobrzanski, 

2002). Eén op vier gehospitaliseerde patiënten krijgt zodoende te maken met onderbroken 

therapieën, dubbelmedicatie, verkeerde posologieën, interacties (Spinewine et al., 2010). Cornisch et 

al. (2005) vond dat 38,6% van de discrepanties in medicatiehistorieken potentieel matige tot ernstige 

schade kunnen teweeg brengen bij de patiënt, met vermijdbare kosten en verlenging van de 

hospitalisatie tot gevolg. Een kleine studie in het UZ Gent bij oudere patiënten toont dat 36%, 

respectievelijk 46% van de discrepanties mogelijks matige schade konden berokkenen volgens 

geriater versus klinisch apotheker (Somers et al., 2011). De systematische review van Tam et al. 

(2005) suggereerde dat 11 tot 59% van de fouten in geregistreerde medicatiehistorieken klinisch 

relevant zijn. 

 

Substitutie van thuismedicatie is een volgend kritisch moment. Alle medicatie die in het 

ziekenhuis wordt verbruikt, moet door de ziekenhuisapotheek afgeleverd worden (KB 4 maart 1991). 

Het medisch farmaceutisch comité (MFC) is met de taak belast een farmaco-economisch 

weloverwogen lijst, het formularium, op te stellen met die geneesmiddelen die steeds voorradig 

moeten zijn in het ziekenhuis. Blomme (2010) hernam uit een Belgische studie met een kleine 800 

geriatrische patiënten dat substitutie van thuismedicatie naar een formulariumproduct nodig was in 

13,7% van de geneesmiddelenlijnen. De substitutiefrequentie is natuurlijk wel ziekenhuisspecifiek, 

daar het afhangt van de omvang van het formularium. Bij de ziekenhuisapotheek ligt aldus de taak 
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om correct te substitueren. Bij ontslag moet dan het omgekeerde, terugsubstitutie, gebeuren opdat 

het voorschrift en het medicatieschema bij ontslag opnieuw de oorspronkelijke thuismedicatie 

vermelden. Vaak wordt ook medicatie vanuit het ziekenhuis meegegeven bij ontslag om de periode 

te overbruggen totdat de patiënt zelf naar zijn huisapotheker is kunnen stappen (KB 19 oktober 

1978). Zonder een rigoureus communicatiesysteem zorgt het vervangen van thuismedicatie door het 

overeenkomstige formulariumproduct voor veel verwarring bij zorgverlener én patiënt, alsook voor 

medicatiefouten.  

 

Fouten in de medicatiehistoriek bij opname zijn ook gevaarlijk omdat ze vaak blijven bestaan 

tijdens de hele hospitalisatieduur en mogelijks tot na ontslag (Cornish et al., 2005; True North, 2007). 

Cornu et al. (2012a) vonden dat, ondanks een al ingebouwde controle na opname en de daaruit 

volgende acties, 41% van de discrepanties bij opname toch nog in de ontslagbrief terecht kwamen. 

De helft van alle discrepanties in ontslagbrieven waren het gevolg van discrepanties in de 

medicatiehistoriek. Volgens een cijfer van Wong et al. (2008) bleken uiteindelijk 41 op 100 

medicatievoorschriften bij ontslag minstens één onopzettelijke fout te bevatten. De klinische 

relevantie van deze onopzettelijke fouten bij ontslag lijkt sterk studie-afhankelijk met 30% bij Wong 

et al. (2008) tot 80% bij Salanitro et al. (2012). Op deze manier krijgt de patiënt, en bijgevolg ook de 

zorgverlener in de eerste lijn, foutieve informatie. Hiernaast bestaat ook nog het probleem van 

leesbaarheid, van eenduidige interpretatie van het ontslagmedicatieschema (Philips, 2013). Na een 

ziekenhuisopname moet de patiënt weer een actieve rol opnemen in zijn medicatieproces. Om een 

heropname, ten gevolge van foutief medicatiegebruik, te vermijden, moeten we van dit 

medicatieschema een optimaal communicatiemiddel maken. Eenmaal thuis consulteert de patiënt 

zijn huisarts het meest met vragen over substitutie. Ook worstelen sommige patiënten met het 

verschillend uitzicht van unit dose ziekenhuisgeneesmiddelen versus de gewone multi dose blisters 

uit de openbare apotheek. De huisarts wordt soms geconfronteerd met tegenstrijdige 

farmaceutische informatie wanneer hij het medicatieschema en de ontslagbrief naast elkaar legt 

(Cornu et al., 2012b).  

 

2.3.  DE IDEALE FARMACEUTISCHE ANAMNESE 

2.3.1.  Best possible medication history 

 

Een goede farmaceutische anamnese is de eerste stap in het proces van medicatie 

reconciliatie (Safer Healthcare Now!, 2011), een begrip dat de laatste jaren steeds meer en meer 

opduikt in de literatuur en in de eisenpakketten van accrediteringsorganisaties. Medicatie 

reconciliatie beoogt het vermijden van medicatiefouten bij elke overgang in de zorg door de ‘best 
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possible medication history’ op te stellen en deze te vergelijken met de medicatieorders op het 

voorschrift. Verschillen kunnen een goede reden hebben, zo niet wordt het voorschrift gecorrigeerd. 

(www.jointcommission.org/assets/1/18/SEA_35.pdf). Een zo volledig en correct mogelijk overzicht 

van de thuismedicatie is nodig om een goede farmaceutisch zorg te kunnen verlenen tijdens de 

hospitalisatie. Pas dan kan de toestand van de patiënt correct ingeschat worden, kunnen nieuwe 

behandelingen rationeel ingesteld worden, worden alle nodige chronische therapieën verder gezet 

en heeft men een goede basis voor het ontslagmanagement (Safer Healthcare Now!, 2011; Steurbaut 

et al., 2010a).  

 

Een ‘best possible medication history’ is een momentopname van de complete, huidige, 

actieve geneesmiddelentherapie, verkregen door bevraging van de patiënt of zijn familie op een 

systematisch manier en door het raadplegen van minstens één extra betrouwbare bron (Safer Health 

Now!, 2011). In een Belgische studie van Delobel et al. (2010) vinden we als cijfer dat de patiënt in 

74% van de anamneses als belangrijkste bron doorgaat. 22,6% van de patiënten hadden hun 

medicatie bij. Andere bronnen waren de huisarts, familieleden, een bestaand patiëntendossier, de 

huisapotheker en medicatieschema’s van een tehuis of een ander ziekenhuis (Delobel et al., 2010). 

 

Als eerste stap naar een beter opnamebeleid wat medicatie betreft, moeten we dus streven 

naar die ‘best possible medication history’. De zorgverlener die de anamnese zal afnemen moet 

getraind zijn in gespreksvaardigheden, in het afnemen van een gesprek op een gestandaardiseerde 

manier en moet enige farmaceutische achtergrondkennis bezitten (VMS Veiligheidsprogramma, 

2013). Daarnaast mogen we ook niet vergeten de patiënt te engageren (Safer Health Now!, 2011). 

Een aantal moeilijk controleerbare factoren bepalen mee de kwaliteit van een anamnese: de tijd 

beschikbaar voor de anamnese, de klinische toestand, taalbarrières, het intellectuele niveau van de 

patiënt, de mate waarin de patiënt vertrouwd is met zijn medicatie (Cornish et al., 2005). 

 

2.3.2. Een gestructureerde bevraging, uitgevoerd door de apotheker? 

 

Apothekers of hun assistenten zijn het best geplaatst om de thuismedicatie te bevragen 

(VMS Veiligheidsprogramma, 2013). Zij zijn het meest vertrouwd met allerhande medicatie, met de 

verschillende doseringen, met het uitzicht van de medicatie(-verpakkingen) (Van den Bemt et al., 

2009; De Winter et al., 2010; Clarysse, 2010). Echter, hun vele andere taken en het feit dat zij niet 24 

op 24 uur beschikbaar zijn, is in vele ziekenhuizen een argument om de farmaceutische anamnese in 

handen van de artsen en verpleegkundigen te houden. Dit sluit niet uit dat de klinisch apotheker de 

medicatiehistoriek van enkele risicopatiënten (bv. polyfarmacie, > 75jaar) steeds kan controleren. 
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Figuur 2.1: Het gestructureerde bevragingsformulier gebruikt door De Winter et al. (2010) dat 

onderaan extra aandacht vraagt voor vaak vergeten geneesmiddelen(-vormen). 

 

De Winter et al. (2010) konden na een grote studie op een Belgische spoedafdeling hard 

maken dat een bevraging uitgevoerd op een gestandaardiseerde manier mét behulp van een 

gestructureerd formulier tot een meer complete medicatiehistoriek leidt. Figuur 2.1 toont dit 

formulier, in de studie gebruikt door de apotheker of zijn assistent, dat bestaat uit medicatie 

gerelateerde vragen en een korte checklist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de checklist speelden de onderzoekers in op het feit dat dikwijls dezelfde 

geneesmiddelen of –vormen vergeten worden. Wanneer deze gerelateerd worden met de indicaties, 

dan krijgen we groepen geneesmiddelen die door de patiënten niet altijd erkend worden als 

geneesmiddel, vaak te verkrijgen zonder voorschrift. Het gaat om pijnstillers, middelen tegen reflux, 

slaapmiddelen (De Winter et al, 2010). Steurbaut et al. (2010b) brachten de klinische relevantie van 

de discrepanties in de historiek mee in rekening en stelden dat volgende groepen extra aandacht 
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verdienen, eventueel ook via een checklist: geneesmiddelen inwerkend op het cardiovasculaire 

systeem, het neurologische en op onze sensoriële organen (bv. oogdruppels). Het idee van deze 

checklist moet zeker meegenomen worden in nieuwe initiatieven die rond farmaceutische anamnese 

zouden ontstaan (VMS Veiligheidsprogramma, 2013). De Winter et al. (2011) konden later aantonen 

dat ook andere zorgverleners dan de apotheker met zo een checklist er in slaagden een meer 

volledige anamnese af te nemen.  

 

Clarysse (2010) kon na een kleinschalige Belgische studie voorzichtig stellen dat een opleiding 

door een apotheker aan verpleegkundigen resulteerde in een meer volledige medicatiehistoriek. De 

opleiding bestond enerzijds uit een theoretische les, die het belang van een correcte historiek 

benadrukte en een gestructureerde aanpak voorstelde, en een praktisch onderdeel waarbij 

verpleegkundigen konden ondervinden dat een betere bevraging fouten kan vermijden. Artsen 

vormen een moeilijkere doelgroep om op te leiden, onder meer door de hoge werklast. Toch, 

navorming omtrent de principes van klinische farmacologie en het goed uitvoeren van een 

farmaceutische anamnese lijkt voor FitzGerald (2009) belangrijk om medicatiefouten te reduceren. 

 

De gestructureerde bevraging moet als eerste stap uit de identificatie van de patiënt bestaan. 

De vernoemde naam en geboortedatum moeten overeen komen met deze op het patiënten-

identificatiebandje rond de pols. Wanneer de patiënt niet in staat is om verdere informatie te 

verschaffen, moeten andere bronnen gezocht worden. De eerste vragen over het medicatiegebruik 

worden best als een open vraag gesteld. Nadien kan de lijst vervolledigd worden door de extra 

bevraging naar vaak vergeten geneesmiddelen (-vormen). (Clarysse, 2010) Recent gewijzigde 

therapieën kunnen altijd interessant zijn naar HARM toe. Afsluitend dienen geneesmiddelallergieën 

of ongewenste reacties nagevraagd te worden. Een gelijkaardige werkwijze werd terug gevonden in 

het werk van Blomme (2010). 

 

 Computerprogramma’s kunnen deels de farmaceutische anamnese overnemen. Ter 

ondersteuning van het onderzoek van klinisch apotheker Pham R. (2013) in het ziekenhuis Mont-

Godinne kon de patiënt via touch screen aanduiden of hij zijn medicatie(lijst) meegebracht had en of 

hij geen medicatie vergeten was. Lesselroth et al. (2009) beschreven de eerste reacties op de 

‘automated patiënt history intake device’. Met deze applicatie kan de patiënt, opnieuw via 

touchscreen, zijn medicatiegegevens controleren en aanpassen vóór een consultatie. 

 

Ten slotte, respect voor iemands privacy is nog steeds een belangrijk patiëntenrecht. Een 

patiënt kan niet gedwongen worden zijn medicatiehistoriek bekend te maken. Wanneer hem echter 
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wordt uitgelegd dat dit belangrijk is voor medicatieveiligheid, zal een patiënt makkelijker zijn 

medewerking verlenen. (VZA Handboek Medicatieveiligheid, 2010) 

 

2.3.3.  Anamneseformulier  

 

 Vele ziekenhuizen stelden ondertussen een eigen versie van een anamneseformulier op als 

leidraad voor een gestructureerde anamnese. Een anamneseformulier moet minstens vragen naar 

alle huidige, maar ook recent gestopte therapieën, OTC-geneesmiddelen, voedingssupplementen, 

alternatieve medicijnen, allergieën, overgevoeligheden, ongewenste reacties en therapietrouw 

(FitzGerald, 2009). In geval van een overgevoeligheid moet goed beschreven worden welke type 

reactie er optreedt bij contact. Alleen op die manier kan de geneesheer de risk-benefit verhouding 

correct inschatten, zodat een geneesmiddel niet onnodig aan de patiënt wordt ontzegd (FitzGerald, 

2009). De verzamelde voorbeelden werden voor analyse naast elkaar gelegd. Het gaat om een 

uitgebreid medicatie anamnesedocument van het AZ Sint-Maarten (Declerck et al., 2013), te 

gebruiken door een (spoed-)verpleegkundige; een standaardformulier voor de zorgverlener van het 

UZ leuven (De Winter, 2012); een vragenlijst opgesteld in het kader van het FOD project klinische 

farmacie in het UZ Gent (Somers, 2013); een checklist voor klinisch apothekers van het AZ Groeninge 

(mailing Deman H.) en een modelformulier opgesteld door de VZA (Steurbaut et al., 2010a). Het 

middendeel van tabel 2.1 geeft aan welke topics expliciet bevraagd worden op de formulieren.   

 

Veel hangt af van de doelgroep die aan de slag moet met de formulieren. De 

verpleegkundige van het AZ Sint-Maarten heeft meer houvast nodig, dan de klinische apothekers van 

het AZ Groeninge. Opvallend is dat alle bronnen een variant van de checklist zoals bij De Winter et al. 

(2011) geïntegreerd hebben in het formulier. Een lijstje van wat we zoal terug vinden in deze 

checklists is bloedverdunners, puffers, oog- of oordruppels, pleisters, geneesmiddelen tegen 

maagklachten of constipatie, pijnstillers, slaapmiddelen, insuline, hormonale preparaten, vitamines, 

voedingssupplementen, kruiden, spuiten, zalven, hoestsiroop, vaccins. Recente wijzigingen of 

antibioticagebruik, navragen van allergieën, nevenwerkingen, niet dagelijkse medicatie, het tijdstip 

van laatste inname en de informatiebron krijgen ook praktisch unaniem de stempel van nuttige info.  

 

Bij de invulformulieren voor patiënten is het doel belangrijk: geef je het formulier aan 

diegene die tegen een opname aankijken of is het eerder bedoeld als een algemeen toepasbaar 

formulier. Voorbeelden van het UZ Leuven (De Winter, 2012), UZ Gent (Somers, 2013), AZ Groeninge 

(mailing Deman H.) en CHU Mont-Godinne (Pham et al., 2013) werden vergeleken. Onmiddellijk valt 

de luchtige lay-out op, net als de eenvoudigere vraagstelling. De patiënt wordt rechtstreeks 
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Tabel 2.1: Overzicht van wat expliciet bevraagd wordt op verschillende anamnese-formulieren; 

midden deze te gebruiken door de zorgverlener, rechts deze in te vullen door de patiënt. 

AZ Sint-

Maarten
UZ leuven UZ Gent

AZ 

Groeninge
VZA UZ leuven UZ Gent

AZ 

Groeninge

CHU Mont-

Godinne

Naam + geboortedat. /patiëntenklever x x x x x x x x x

Gewicht x x

Bevraagd door + datum x x x

Lijst/medicatie bij? + overlopen x x x

Wie zorgt voor uw medicatie? x x x x

Reden van opname x

Naam geneesmiddel + dosis x x x x x x x x x

Vorm/toediensingsweg x x x x x x x

Innametijdstip x x x x x x x x x

Plaats voor opmerkingen x x x x x x

Plaats voor orders arts x x x

Laatste inname x x x x x

Infomatiebron x x x x x

Medicatie zo nodig x x x x x

Niet dagelijkse medicatie x x x x x x x x

Recent antibioticagebruik/wijzigingen x x x x x x x

Extra vragen x x x x x x x x x

Telefoon huisarts/apotheker x x x x x

Samenvattend: hoeveel GM? x x

Allergie/nevenwerkingen x x x x x x x x

Therapietrouw x x x x x

Anamneseformulier voor de ZORGVERLENER Invulformulier voor de PATIENT

aangesproken: ‘hebt u…’. Voornamelijk in het voorbeeld van CHU Mont-Godinne worden indicaties 

voorgelegd aan de patiënt. De zorgverlener moet achteraf dan de link leggen tussen een ziekte en 

ziekte-specifieke medicatie (bv. astma – puffers), wat een andere techniek is om de bevraging meer 

compleet te maken. Deze formulieren kunnen ook steeds voorzien worden van tips zoals: ‘bespreek 

dit schema met huisarts/apotheker’; ‘breng dit schema en uw medicatie mee bij opname’. 

 

2.3.4. Patient empowerment 

 

De patiënt heeft een cruciale rol In het verhaal van de farmaceutische anamnese (Pham et al, 

2013; True North, 2007). Hij is immers de enige die weet welke medicatie hij werkelijk inneemt. (Van 

der Schrieck-de Loos et al., 2011; Safer Healthcare Now!, 2011). Door het aspect therapietrouw in 

rekening te brengen maakt de zorgverlener het onderscheid tussen het theoretische en het 

werkelijke medicatiegebruik. Sensibilisatie en begeleiding van de patiënt is nodig om van het 

meebrengen van medicatiegegevens bij een ziekenhuisopname een evidentie te maken (VMS 

Veiligheidsprogramma, 2013). Nieuwe technologieën stimuleren ook de patiënt. Er is de app voor 

smartphones ‘REshape MijnMedicatie’ waarmee patiënten een medicatielijst kunnen samen stellen 
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door barcodes in te scannen en de dosering in te geven (www.vmszorg.nl/_page/vms_inline?nodeid= 

4561& subjectid=6907). Ook tijdens hospitalisatie en bij ontslag moeten patiënten aangespoord 

worden een rol op te nemen in hun behandelingsproces (www.ihi.org, 2014b). Door zich constant 

vragen te stellen over de indicatie, over een afwijkend uitzicht of vorm van geneesmiddelen, worden 

ook zorgverleners alerter voor medicatiefouten (mijnzorgveilig.nl/kaart/medicatie/index.php).  

 

2.4.  STURENDE ORGANISATIES EN OVERHEDEN 

 

In navolging van het KCE-rapport van 2010 (Spinewine A et al., 2010),  dat aangaf dat een 

ziekenhuisopname een enorme uitdaging betekent om de medicamenteuze continuïteit te 

waarborgen, brengt de FOD Volksgezondheid in zijn nieuwste meerjarenplan transmurale zorg 

duidelijk naar voor. Ziekenhuizen die zich engageren om tegen 2017 te werken rond transmurale 

zorg, maar ook rond hoog risico medicatie, safe surgery en identitovigilantie, krijgen financiële steun 

van de overheid (FOD volksgezondheid, 2013). De Vlaamse Zorginspectie spitst zich in zijn nieuwste 

eisenkader voor de internistische patiënt van april 2014 ook toe op de ziekenhuisapotheek. Met 

betrekking tot thuismedicatie zal er worden nagegaan of de ziekenhuisapotheker inspraak heeft in 

het beleid rond opname- en ontslagmedicatie en of er duidelijkheid bestaat rond het bezit en 

uitzonderlijk gebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis (www.zorg-en-gezondheid.be).  

 

Internationaal is er JCI of Joint Commission International. 

Deze organisatie beloont ziekenhuizen met een kwaliteitslabel 

wanneer zij kunnen aantonen dat ze werken volgens een aantal 

opgelegde normen met betrekking tot zorgkwaliteit en 

patiëntveiligheid (www.uzleuven.be/jci). In bijlage a zijn, over de 

verschillende JCI-hoofdstukken heen, de belangrijkste standaarden of 

meetelementen opgelijst die in ruime zin betrekking hebben op 

thuismedicatie. Door hun leidende rol in het verhogen van 

patiëntveiligheid, zette JCI samen met moederorganisatie The Joint 

Commission in 2005, op vraag van de WHO, hun schouders onder het WHO Collaborating Centre for 

Patient Safety Solutions. Overal ter wereld brengen niet intentionele medische fouten onnodige 

schade toe aan miljoenen patiënten. Identificatie van de meest courante medische fouten bracht hen 

tot de ontwikkeling van negen goed gedocumenteerde ‘patient safety solutions’. De WHO vraagt 

actie van al zijn leden, waaronder België, onder andere op het gebied van medicatie bij transities in 

de zorg en op het gebied van communicatie bij patiëntenoverdracht. Medicatie reconciliatie, het 

Figuur 2.2: het JCI-

kwaliteitslabel 

(www.jointcommissioninter

national.org) 
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betrekken van de eerste lijn, verzekeren van een goede communicatie zowel intra- als transmuraal 

zijn sleutelwoorden in deze teksten (www.jointcommission international.org). 

 

66 Belgische initiatieven in het jaar 2010 getuigen van de enorme inspanningen die geleverd 

worden in het domein van de transmurale medicatieproblematiek (Foulon et al., 2010). De 

Vereniging voor Ziekenhuisapothekers wijt in haar handboek medicatieveiligheid een heel hoofdstuk 

aan transmurale zorg. Met behulp van een checklist kan elk ziekenhuis uitmaken hoever het staat 

met betrekking tot farmaceutische anamnese en het farmaceutisch ontslagmanagement, waarbij de 

lijst inspirerend kan werken. Door de transmurale medicatie-informatie te verbeteren, willen zij 

fouten vermijden, kosten besparen en de therapietrouw verbeteren. (Steurbaut et al., 2010a) Ook 

Vlaamse apothekersverenigingen, zoals KOVAG en KAVA, voelen de noodzaak vanuit hun achterban 

tot een betere communicatie met arts-specialisten en het ziekenhuis. In verschillende regio’s vonden 

al samenwerkingsinitiatieven plaats. 

 

In 2010 organiseerde Vlaams minister van Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin, Jo 

Vandeurzen, een eerstelijnsconferentie om te luisteren naar hun noden. De wildgroei aan digitale 

initiatieven die niet op elkaar afgestemd zijn, werd aangekaart, waarop een ICT-werkgroep opgericht 

werd. Het is in deze werkgroep dat het idee ontstond voor een soort eerstelijnskluis, een Vlaams, 

digitaal platform, voor Vitalink. (Zwaenepoel & Hulshagen, 2014) Vitalink stelt actuele, medische 

informatie ter beschikking van alle eerstelijnszorgverleners die een zorgrelatie hebben met de 

patiënt. De patiënt dient vooraf toestemming gegeven te hebben omtrent het delen van zijn 

medische gegevens. eHealth is het federale initiatief dat de veilige elektronische uitwisseling van 

patiëntinformatie mogelijk maakt. De toestemming van de patiënt en het controleren van de 

identiteit, authenticiteit en zorgrelatie van de zorgverlener voor Vitalink gebeuren via eHealth. 

Echter, op eHealth kunnen geen gegevens opgeslagen worden, daarvoor is Vitalink dus ontwikkeld. 

(www.vitalink.be; www.ehealth.fgov.be) 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid hoopt met Vitalink meer zorgverleners te doen 

samenwerken, in het voordeel van de patiënt, en speelt hiermee in op de maatschappelijke 

veranderingen zoals fragmentatie van het zorgaanbod, technologische ontwikkelingen, assertievere 

patiënten, vergrijzing. (www.vitalink.be) Momenteel kunnen enkel nog maar het medicatieschema, 

enkele belangrijke gegevens uit het medisch dossier en vaccinatiegegevens gedeeld worden. 4 

pilootprojecten, met name Aalst, Zuidoost-Limburg, Turnhout en de Brusselse rand, kregen eind 

2012 bijna een jaar de tijd om het medicatieschema, als eerste toepassing, te testen. (Zwaenepoel & 

Hulshagen, 2014)  De testperiode in Aalst is doorgegaan met 2 artsen en een 7-tal apothekers. Zij 
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konden het medicatieschema wijzigen. 395, patiënten die allen drie of meer chronische 

geneesmiddelen namen, werden geïncludeerd. De patiënt kon ten alle tijden zijn medicatieschema 

raadplegen, maar moest hiervoor over een computer en een identiteitskaartlezer beschikken. De 

elektronische weergave van Vitalink is zeer gebruiksvriendelijk en zodanig dat de patiënt door zijn 

medicatieschema wordt geleid. (Zwaenepoel & Hulshagen, 2014; Vitalink overleg Aalst) Door aan de 

patiënt geen schrijfrecht te geven, zijn we verzekerd van betrouwbare, kwalitatieve info. Echter, deze 

info blijft theoretisch zolang de patiënt het schema niet zelf beheert en staat de patient empowering 

in de weg (True North, 2007; www.ihi.org, 2014b).  

 

Parallel met Vitalink werd door de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) het Gedeeld 

Farmaceutisch Dossier (GFD) ontwikkeld. Gegevens over afgeleverde geneesmiddelen, zowel met als 

zonder voorschrift, én andere gezondheidsproducten kunnen daarmee gedeeld worden tussen 

apothekers. Het GFD maakt de apotheker tot de meest geschikte persoon om een duidelijk en 

actueel medicatieschema op te stellen (Zwaenepoel & Hulshagen, 2014). APB en het VAN (Vlaams 

Apothekers Netwerk) klasseren het opmaken van een actueel medicatieschema onder 

farmaceutische zorg, waardoor het als een wettelijke taak van de apotheker gezien kan worden (wet 

van 1/05/2006; www.kovag.be). Een grote campagne van het VAN gedurende de maand mei (2014) 

moest de patiënt vertrouwd maken met deze, in principe niet nieuwe, dienstverlening van de 

apotheker (zie ook 5.6). De doelgroep waren vanzelfsprekend oudere, verwarde patiënten of 

patiënten met polyfarmacie. (www.vlaamsapothekersnetwerk.be) 
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3.  OBJECTIEVEN 

 

Hoe we er, binnen onze mogelijkheden en zonder elektronisch voorschrijfsysteem, voor 

kunnen zorgen dat thuismedicatie minder aanleiding geeft tot medicatiefouten vormt de centrale 

vraag in dit werk. We willen een procedure opstellen, JCI conform, die een goede, uniforme aanpak 

beschrijft, van opname tot en met ontslag.  

 

Een groot deel van dit werk zal gericht zijn op het verkrijgen van een correcte 

medicatiehistoriek bij opname. Sensibilisering en medewerking van de patiënt én de eerste lijn, zijn 

hierbij absolute vereisten. De medicatiemodule van KWS wordt naar voor geschoven als dé enige 

bron van thuismedicatie (True North, 2007). De medicatiehistoriek moet hier dus, correct, 

geregistreerd worden zodat ze toegankelijk is voor, en vertrouwd wordt door, andere zorgverleners. 

Met een zo goed mogelijk overzicht van de thuismedicatie ter beschikking, kunnen de artsen, de 

verpleegkundigen en de klinisch apotheker sneller en efficiënter werk maken van een optimale 

geneesmiddelentherapie voor de patiënt.  

 

Ook na de evaluatie van de thuismedicatie mag het niet meer fout gaan. Regels moeten 

vastleggen hoe thuismedicatie voorgeschreven moet worden; hoe gecommuniceerd wordt over 

substitutie; hoe thuismedicatie genoteerd wordt op het toedieningsblad; wat te doen bij intramurale 

transfer. Dit alles moet zorgen voor een gepaste intramurale geneesmiddelentherapie en uiteindelijk 

ook voor een correcte medicatielijst bij ontslag.  
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4.  METHODEN 

4.1.  OBSERVATIE + ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE 

 

Om implementatie kans op slagen te geven, moet een procedure opgesteld worden die 

rekening houdt met de praktijk. De apotheker bezoekt daarom zes gewone verpleegeenheden, met 

name geriatrie, pneumologie-endocrinologie, pediatrie, orthopedie, cardiologie en cardiovasculaire 

& thoracale heelkunde. De apotheker observeert telkens gemiddeld 2 dagen. Een langere termijn van 

5 dagen wordt voorzien voor de periode op spoed wegens de grote instroom van patiënten en omdat 

hier de doorstroom van patiënten en informatie naar verpleegafdelingen gevolgd kan worden. Op 

elke afdeling focust de apotheker op de farmaceutische anamnese, de rol van de arts en de 

verpleging, het noteren van de thuismedicatie in het patiëntendossier, het bewaren van 

thuismedicatie, de substitutieproblematiek, de ontslagdocumenten  en de medicatie bij ontslag. Per 

afdeling worden alle anamnesedocumenten, preoperatieve vragenlijsten, toedieningsbladen en 

ontslagmedicatieschema’s verzameld voor analyse. Voor een uniforme registratie van de observaties 

werden drie documenten opgesteld. Ze zijn te vinden onder bijlage b.  

 

Het eerste document, het ‘Invulformulier Individuele farmaceutische anamnese’ wordt voor 

elk bijgewoond anamnesegesprek ingevuld. In een eerste deel wordt onder meer geregistreerd wie 

de anamnese afneemt; welke informatiebronnen gebruikt worden; of de bevraging aan de hand van 

een formulier gebeurt; welke vragen er gesteld worden. De rest van het formulier tracht te 

achterhalen wat er stap per stap (met de informatie over) de thuismedicatie gebeurt. Wat doen ze 

nog met het anamneseblad? Hoe en door wie wordt de medicatie ingebracht in het elektronisch 

patiëntendossier van KWS? Gebeurt een validatie van de thuismedicatie door de arts-specialist? Wie 

schrijft het voorschrift? Hoe wordt de thuismedicatie op het toedieningsblad genoteerd? Voeren ze 

zelf substituties uit? Wat met de substitutie-info aangebracht door de apotheek? Achteraf scoort de 

apotheker de volledigheid van de geobserveerde anamnese aan de hand van een zelf ontwikkeld 

scoresysteem, te zien in figuur 4.1. Tien punten worden toegekend wanneer de bevraging alle 

aspecten van een ideale farmaceutische anamnese bevat (zie 2.3.2 en 2.3.3). 

 

Het ‘Invulformulier thuismedicatie’ vat per afdeling de observaties samen en verzamelt 

verdere algemene informatie met betrekking tot thuismedicatie. Zo krijgen we een correct beeld van 

de flow vanaf de bevraging van de thuismedicatie tot de aflevering van de medicatie door de 

apotheek. We willen weten of er afspraken zijn, wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Bij 

de afdelingen die reeds opgestart zijn met het elektronisch systeem KWS, gaan we het gebruik van 

de KWS-medicatiemodule na, en eventuele belemmeringen daarbij. We hebben ook aandacht voor 
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Figuur 4.1: Tool om de volledigheid van de anamnese te scoren. 

het huidig ontslagbeleid en de substitutieproblematiek. Geobserveerde (thuis)medicatiefouten 

worden genoteerd op het laatste blad. 

 

 

Een laatste invulformulier ‘Individuele farmaceutische anamnese, preoperatief consult’ 

wordt opgesteld om de situatie op de consultaties te achterhalen. Geven ze al een blanco 

medicatielijst of een soort medicatiezak mee met de patiënt? Welke informatie krijgt de patiënt met 

betrekking tot zijn medicatie en de naderende hospitalisatie? Bevragen ze al tijdens de consultatie de 

thuismedicatie en waar registreren ze dit dan? 

 

Veel kan ook geleerd worden uit de aanpak van collega apothekers die verder staan in dit 

thema. We willen contact leggen met Nexuz-partners AZ Groeninge, een ziekenhuis met een 

duidelijke procedure rond thuismedicatie, en het UZ Leuven, een ziekenhuis met een procedure én 

een elektronisch voorschrijfsysteem. We hopen zo ideeën en praktische tips op te doen en nog meer 

inzicht te krijgen in wat KWS en een elektronisch voorschrijfsysteem op dit vlak kunnen betekenen. 

 

Alle verzamelde gegevens en geobserveerde fouten worden vervolgens geanalyseerd. Een 

beeld wordt geschetst van de huidige situatie. De belangrijkste bevindingen en voorstellen tot 

aanpak worden besproken op het MFC. Dit medisch farmaceutisch comité heeft de taak maatregelen 
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uit te werken ‘’met het oog op een beter geneesmiddelenverbruik en op het vermijden van 

voorschrijffouten‘’ (KB 4 maart 1991). Ons project sluit hier dus perfect bij aan. Wanneer het MFC 

overtuigd is van het nut en de noodzaak van het project kan het mee helpen sturen en de 

goedkeuring en implementatie faciliteren. We zullen regelmatig terugkeren naar het MFC om de 

vorderingen in het project toe te lichten en aan te geven waar er nog problemen zitten. (Safer 

Healthcare Now!, 2011; Het Veiligheidsprogramma, 2013) 

 

4.2.  OPSTELLEN PROCEDURE 

 

De nieuw op te stellen procedure mag niet tegenover bestaande regels staan. Daarom 

worden alle bestaande richtlijnen en procedures die thuismedicatie vermelden, doorgenomen. 

Zoveel mogelijk gegevens uit de literatuur en uit de analyse van de observaties worden gebruikt bij 

het schrijven van de proceduretekst, die als toepassingsgebied de gehele hospitalisatieperiode 

beslaat, van opname tot ontslag. We tekenen eerst de huidige flow uit, stellen dan de ideale flow op 

en integreren deze laatste in de eerste (Safer Healthcare Now!, 2011). Er wordt daarbij op gelet 

zoveel mogelijk goede elementen uit de praktijk te behouden, zodat de veranderingen beperkt zijn. 

De procedure wordt opgesteld volgens de template gebruikt in het OLVZ en volgens onze ‘policy on 

policies’.  

 

Het zijn de verpleegkundigen en artsen die deze procedure in de praktijk zullen moeten 

toepassen. Vooraleer we de procedure laten goedkeuren, wordt de inhoud daarom afgetoetst bij 

hen, maar ook bij de KWS-groep, de JCI-werkgroep, de cel kwaliteit, de zorgmanagers en het 

zorgcomité.  

 

4.3.  IMPLEMENTATIE PROCEDURE 

 

Een procedure moet verspreid en gecommuniceerd worden, wil ze nageleefd worden, wil ze 

ingebed raken in de praktijk. Er moet nagedacht worden over hoe en wanneer we de informatie uit 

de procedure het best kunnen overbrengen naar de verschillende doelgroepen, zijnde verpleging, 

medewerkers op de secretariaten, artsen. Artsen zijn moeilijker te bereiken om op te leiden, 

nochtans hebben zij een grote rol in dit verhaal. Deze doelgroep proberen we via alternatieve 

communicatiewegen, zoals e-mail en de OLV-nieuwsbrief, wegwijs te maken, maar het is de 

hoofdgeneesheer, gesteund door de directie, die hen op de hoogte moet stellen van de gewijzigde 

aanpak.  
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Onze strategie voor implementatie volgt het Nolanmodel. Dit 

model, weergegeven in figuur 4.2, wil tot verbetering komen door het 

toepassen van kennis. Drie kernvragen zorgen voor een duidelijk en 

doordacht kader terwijl elke uitvoering getest wordt via de PDCA (plan-

do-check-act) cirkel. Men spreekt van een trial-and-learning benadering. 

(www.trimbos.nl) Wat we willen bereiken is minder fouten met 

thuismedicatie door het verbeteren van de bevraging en de 

documentering van thuismedicatie. Hoe kunnen we weten dat een 

verandering een verbetering is? Met andere woorden, welke indicator 

kan ons iets vertellen over de mate waarin verbetering optreedt? De 

mogelijkheid om gegevens te verzamelen in een ziekenhuis hangt niet 

alleen af van het enthousiasme van de projectgroep. Heel wat 

inspanningen zijn nodig om voldoende goede gegevens te verzamelen. 

Na de te leveren inspanningen naast de mogelijke uitkomsten gezet te 

hebben, wordt beslist data uit de literatuur te halen om bijvoorbeeld 

aan te tonen dat een gestructureerde aanpak de kwaliteit van de 

anamnese ten goede komt (zie 2.3.2). Het zelf ontworpen 

scoresysteem, figuur 4.1, dat de volledigheid van de farmaceutische 

anamnese meet, kan wel gebruikt worden, net als (subjectieve) 

feedback van de zorgverleners. Meer objectief zullen we in enkele 

willekeurige patiëntendossiers verbetering opsporen. Ten slotte doet 

de derde vraag ons nadenken over wat we concreet kunnen doen. Een 

stappenplan farmaceutische anamnese, het gebruik van de 

medicatiemodule in KWS, de uniformisering van de omgang met thuismedicatie, de 

patiëntvriendelijke ontslagmedicatielijst kunnen hierbij vernoemd worden. Allen zullen toegelicht 

worden verder in dit werk. (www.trimbos.nl, www.ihi.org, 2014a; VMS Veiligheidsprogramma, 2013; 

Safer Healthcare Now!, 2011) 

 

We starten de implementatie met een kleinschalig pilootproject. Wegens de grote instroom 

van patiënten zal spoed als eerste de nieuwe manier van bevragen van de thuismedicatie en het 

registreren ervan in KWS testen. Op basis van feedback van de spoedmedewerkers kan dit onderdeel 

dan aangepast worden tot het helemaal goed zit. Daarna nemen we er een gewone verpleegafdeling 

bij. Zij zullen de hele procedure en de flow van gegevens van spoed naar de afdeling testen. Ook hier 

observeren we en verzamelen we opmerkingen waarna we de procedure bijsturen. Daarna is de 

procedure klaar voor een stapsgewijze, ziekenhuisbrede implementatie  

Figuur 4.2: Het Nolan-

verbetermodel voor 

implementatie van 

veranderingen in de zorg. 

(http://www.ihi.org/reso

urces/Pages/HowtoImpr

ove/default.aspx) 
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4.4. ONDERSTEUNENDE INITIATIEVEN  

4.4.1.  Invulformulieren voor de patiënt 

 

Een medicatielijst is een belangrijk communicatiemiddel tussen zorgverleners onderling of 

tussen de patiënt en zijn zorgverlener. Een blanco standaardformulier kan meegegeven worden op 

de consultaties aan patiënten die tegen een opname aankijken. Idealiter raadplegen zij dan hun 

huisarts of apotheker bij het invullen van deze medicatielijst. Wanneer een patiënt op spoed 

verschijnt, meestal onvoorbereid en zonder lijst dus, kan hem terwijl hij wacht gevraagd worden een 

anamneseformulier in te vullen waarop plaats is voor de notering van de thuismedicatie (Safer 

Healthcare Now!, 2011). Voor beide situaties wordt een formulier opgesteld en ingevoerd. Het moet 

een goede farmaceutische anamnese bij opname vergemakkelijken, wat tijdsbesparing betekent 

voor de zorgverlener én de patiënt. 

 

4.4.2.  Samenwerking met de eerste lijn 

 

Zorgverleners van de eerste en de tweede lijn zijn vaak van elkaar afhankelijk voor het 

beschikken over accurate behandelingsgegevens. Patiënten zijn er zich echter niet van bewust dat 

een dergelijke uitwisseling van gegevens, bijvoorbeeld bij opname, onvoldoende gebeurt 

(www.ihi.org, 2014b). Het (elektronisch) delen van gegevens moet gefaciliteerd worden zodat de 

communicatie rond thuismedicatie verbetert (Spinewine et al., 2010). Bij opname denken we aan een 

persoonlijke medicatielijst die opgesteld wordt met behulp van de huisarts of apotheker. Bij ontslag 

kan het ziekenhuis zich engageren om een duidelijk, uniform en patiëntvriendelijk 

ontslagmedicatieschema mee te geven aan de patiënt en de volgende zorgverlener. Initiatieven rond 

transmurale zorg in het ziekenhuis hebben vanzelfsprekend meer impact als ook de zorgverleners in 

de eerste lijn ingeschakeld worden (Foulon et al., 2010). Een dialoog tussen het ziekenhuis en de 

eerste lijn kan de noden langs beide zijden naar boven brengen. Het Vitalink pilootproject in Aalst, 

omtrent een gedeeld medicatieschema in eerste lijn, lijkt een gedroomde kans om de mogelijkheden 

tot samenwerking af te toetsen. 

 

4.4.3. Sensibilisatiecampagne 

 

Thuismedicatie verdient, of sterker nog vereist, extra aandacht. Een campagne moet 

vermijden dat ons project strandt door een gebrek aan interesse of door het niet opnemen van 

verantwoordelijkheden (Foulon et al., 2010). Zowel de patiënt als de zorgverlener moeten, elk op 

hun eigen niveau, gesensibiliseerd worden voor de problematiek rond thuismedicatie en transmurale 
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zorg (Pham et al., 2013). Wij zullen werken aan een eigen campagne, maar proberen ook op de 

hoogte te blijven van andere campagnes. Onder andere KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams 

apothekersgild) en VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) zouden plannen maken rond een 

bewustmakingscampagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 22 - 

 

5.  RESULTATEN 

5.1.  ANALYSE OBSERVATIES 

 

Na elke observatieperiode werd op basis van de ingevulde observatieformulieren (bijlage b) 

een verslag gemaakt over de huidige manier van werken, de gebruikte documenten, positieve en 

verbeterpunten, geobserveerde fouten. Al deze verslagen werden dan in één document 

samengebracht waaruit vervolgens per thema een globaal beeld geschetst kon worden.  

 

5.1.1.  Farmaceutische anamnese 

 

Figuur 5.1 geeft een overzicht van hoe het tot een foute medicatiehistoriek komt. Het wordt 

duidelijk dat zowel de zorgverlener als de patiënt hier een belangrijke rol hebben. Geen enkele 

geobserveerde anamnese haalde met ons scoresysteem (figuur 4.1) meer dan 6 op 10. Deze score 

komt overeen met een goede bevraging van de basisgegevens: verificatie naam patiënt, dosis 

geneesmiddel, frequentie, tijdstip, ‘is dit alles?’, allergieën. Om een hogere score te behalen moet de 

zorgverlener ook vragen naar speciale doseringsvormen, niet dagelijkse, atypische en recent 

gewijzigde geneesmiddelen.  

Figuur 5.1 toont de mogelijke oorzaken van een foute medicatiehistoriek, uitgaande van de 

zorgverlener maar ook van de patiënt. 
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Op de meeste anamneseformulieren is een topic thuismedicatie met enige ruimte voorzien, 

maar de registratie ervan gebeurt structuurloos. Slechts één afdeling heeft een eigen simpele 

medicatietabel ontwikkeld ter notering van de medicatiehistoriek. De bij opname in te vullen 

preoperatieve vragenlijst vraagt thuismedicatie na, maar laat geen plaats voor het neerschrijven 

ervan. De versie gebruikt in het kinderdagziekenhuis is wel goed opgesteld. Het is een meer 

uitgebreid anamneseformulier, dat de ouders meekrijgen naar huis, waarop medicatie, allergieën en 

grote ziektegroepen nagevraagd worden. Patiënten met een geplande knie- of heupoperatie, krijgen 

ook een map met een invulmedicatielijst mee. Zij worden aangespoord hierbij hulp te vragen aan 

hun huisarts. Aan de opbouw van deze lijst is echter nog werk. 

 

Thuismedicatie maakt een vast topic uit van elke verpleegkundige anamnese. Allergieën 

komen ook aan bod, echter zonder specificatie van de reactie. In principe is de arts verantwoordelijk 

voor de inhoud van de medicatiehistoriek en moet hij de verpleegkundige anamnese checken, maar 

niet zelden werden verschillen geobserveerd tussen de lijst van de thuismedicatie in het 

verpleegkundig en deze in het medische deel van het patiëntendossier. De arts registreert met 

andere woorden zelf opnieuw de voor hem belangrijke medicijnen en kijkt de al uitgevoerde 

anamnese niet na. Wanneer een patiënt via spoed wordt opgenomen, gebeurt het dat zijn 

thuismedicatie zeker vijf keer wordt bevraagd: door de spoedverpleegkundige, de spoedarts, de arts-

specialist, de verpleegkundige van de afdeling en, in geval van een operatie, door de anesthesist. Dit 

duidt op een zeer inefficiënt proces, waarbij de medicatieveiligheid in het gedrang kan komen door 

het bestaan van verschillende versies van de medicatiehistoriek en waarbij de zorgverleners onnodig 

dubbelwerk verrichten.  

 

De apotheker had ook bijzondere aandacht voor de elektronische registratie van de 

thuismedicatie in KWS. Enkel op spoed kon dit actief geobserveerd worden. Hier waren zowel artsen 

als verpleegkundigen reeds opgeleid om te werken met de medicatiemodule van KWS. Omdat ze 

beschikken over verplaatsbare computers kon de registratie bed-side gebeuren tijdens de bevraging. 

Een momentopname leerde dat er voor 10 van de 17 op dat moment verblijvende patiënten geen 

geneesmiddelen ingebracht waren in KWS. Het ging hierbij om jonge patiënten, een urgentie 

(hartinfarct), trauma’s en pijn in de onderbuik. Twee van de zeven wel beschikbare 

medicatiehistorieken werden geregistreerd door een spoedverpleegkundige, één door een assistent 

en vier door de spoedarts. Registratie van de thuismedicatie in KWS betekende wel nog niet dat de 

gegevens correct waren. Zowel verpleegkundigen als artsen zijn nog in een leerfase wat betreft KWS 

en de medicatiemodule blijkt één van de laatste te nemen stapjes. Deze technologische vernieuwing 
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vraagt extra inspanningen, voornamelijk van de oudere medewerkers, maar er moet gefocust 

worden op de voordelen ervan.  

 

KWS blijft een extern ontwikkeld elektronisch systeem, wat soms moeilijkheden genereert. 

Een geneesmiddel kan bijvoorbeeld niet weggeschreven worden zonder het ingeven van drie 

verplichte velden: naam, vorm (omvat dosis) en toedieningsweg. Dit geeft problemen als de dosis 

nog niet gekend is. Niet alle geneesmiddelen worden herkend door de ingeefmodule, waardoor naar 

een vrij tekstveld overgegaan moet worden. Een validatieknop waarmee de arts de 

medicatiehistoriek kan bevestigen, is afwezig. Bepaalde velden zijn voorbehouden voor een arts wat 

praktisch soms belemmerend werkt. 

 

De farmaceutische anamnese is een belangrijk onderdeel van de algemene anamnese. De 

manier van bevragen moet gestandaardiseerd worden, net als de manier van registreren. 

Verpleegkundigen kunnen voorbereidend werk verrichten, maar de arts is eindverantwoordelijk voor 

de correctheid van de anamnese. De communicatie tussen verpleegkundigen, artsen en andere 

zorgverleners moet bevorderd worden door het werken met één medicatiehistoriek. De grootste 

werklast qua registratie van medicatiehistorieken zal bij de toegangspoorten zoals spoed en de 

consultaties liggen. Vele verpleegafdelingen vertrouwen op de hier geregistreerde historiek.  

 

5.1.2.  Thuismedicatie en de hospitalisatie 

 

Wanneer beslist wordt tot opname zal de patiënt op basis van de pathologie verwezen 

worden naar een bepaalde afdeling. De arts-specialist hier evalueert de thuismedicatie oppervlakkig 

tot grondig, maar zoals reeds gezegd maakt deze vaak geen gebruik van een eventueel al op spoed of 

op de consultaties geregistreerde historiek. Vanaf deze evaluatie wordt alles met betrekking tot 

geneesmiddelen op papier genoteerd waarvoor elke afdeling zowat haar eigen manier heeft. Het 

patiëntendossier zit uiteindelijk verspreid over twee mappen. Een medisch deel is te vinden in het 

artsenbureel, een verpleegkundig deel in een map op de medicatiekar. Om een analyse van de 

geneesmiddelentherapie te maken, bijvoorbeeld als consulterend arts of klinisch apotheker, zijn 

beide nodig. Bij het toeren neemt de arts meestal enkel het verpleegkundig deel mee, met als 

voornaamste document het toedieningsblad. Dit document waarop voor vijf of zeven dagen de 

volledige medicatietherapie uitgezet wordt, is de basis voor de medicatietoediening en geeft de arts 

een overzicht van de huidige therapie. Het is ook het referentiedocument voor het opstellen van het 

voorschrift. Slechts op één afdeling werd op dit toedieningsblad duidelijk gemaakt wat 
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thuismedicatie was en wat niet, een onderscheid dat toch wel belangrijk is naar transmurale zorg 

toe.  

 

Tot de eerste levering van de apotheek wordt vaak de eigen medicatie van de patiënt 

toegediend. Over het algemeen wordt de patiënt niet spontaan ingelicht over de switch naar 

ziekenhuismedicatie tijdens de hospitalisatie en dat deze pilletjes er verschillend kunnen uitzien. De 

originele thuismedicatie mag na deze belevering in principe niet meer toegediend worden en krijgt 

per patiënt een plaatsje in een kast of wordt terug meegegeven met de familie. Nog anderen 

bewaren deze medicatie echter samen met de ziekenhuismedicatie in de medicatiekar.  

 

De substitutieproblematiek wordt door de verpleegkundigen en artsen grondig onderschat. 

Nergens zijn er regels rond substitutie. Velen oordelen dat dit een taak is voor de apotheker. Bij de 

voorschrijvende artsen is bovendien het formularium slecht gekend, wat meer substitutie 

noodzakelijk maakt. Communicatie vanuit de apotheek wordt enkel voor minder courante 

geneesmiddelen overgenomen op het toedieningsblad. In alle andere geval vindt men ofwel de 

originele naam, ofwel die van het formulariumproduct, terug, maar nooit beiden. Wat absoluut 

vermeden moet worden is dat thuismedicatie samen met de overeenkomstige 

formulariumproducten in de medicatieschuif van een patiënt liggen. De ontslagmedicatielijst wordt 

meestal opgesteld op basis van het actuele toedieningsblad. Wanneer op dit blad enkel de naam van 

het formulariumproduct staat, zal het ook deze naam zijn die op de medicatielijst komt te staan en 

niet die van de oorspronkelijke, door de patiënt gekende thuismedicatie.  

 

5.1.3.  Fouten met thuismedicatie 

 

Analyse van de verzamelde medicatiefouten in bijlage c kan ons aangeven wat er misgaat in 

het proces. Onder medicatiefout verstaan we ‘’elke vermijdbare gebeurtenis die kan leiden tot 

ongepast geneesmiddelengebruik of schade aan de patiënt’’ (www.nccmerp.org). Het risico op 

dubbeltherapie na ontslag is een frequent geobserveerde medicatiefout, waarvan we de mogelijke 

ernst hoog inschatten. De verwarrende situatie treedt op wanneer er ontslagmedicatie vanuit het 

ziekenhuis wordt meegegeven of wanneer de ontslagbrief een andere (merk)naam vermeldt dan de 

oorspronkelijke thuismedicatie. Onderliggende oorzaak is de substitutieproblematiek. 

Transcriptiefouten door onvoldoende aandacht of hoge werkdruk sluipen zowel in het 

toedieningsblad, in de voorschriften als in de ontslagbrief. Een onvolledige bevraging leidt tot 

interacties met de niet geregistreerde geneesmiddelen, onbehandelde indicaties, dubbeltherapie, 

doserings- en toedieningsfouten. Onvoldoende geneesmiddelenkennis geeft gevaarlijke 
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interpretatiefouten. Bijvoorbeeld, bij onduidelijkheid over de dosis wordt de laagste dosering 

genomen.  

 

5.1.4.  AZ Groeninge 

 

Enige inspiratie voor het beleid rond thuismedicatie werd gevonden bij onze Nexuz-collega 

AZ Groeninge, recent geaccrediteerd door JCI. Ook zij hebben nog geen elektronisch voorschrift en 

zitten deels met een elektronisch en deels met een papieren patiëntendossier. Dankzij hun ervaring 

met KWS en de medicatiemodule konden wij ons snel inwerken in de wereld van KWS en 

(thuis)medicatie. Collega H. Deman bracht handige tips en voorbeelden van aanpak aan.  

 

5.1.5.  Werkpunten 

 

Op het MFC werd aangekaart dat er door een gebrek aan afspraken veel tijd verloren gaat 

door het herhaaldelijk bevragen van de thuismedicatie door verschillende zorgverleners. Bovendien 

is de bekomen medicatiehistoriek zelden volledig. Al van bij opname is thuismedicatie dus een 

belangrijke oorzaak van medicatiefouten. Echter, ook nog tijdens de hospitalisatie kan transcriptie of 

een gebrekkige communicatie rond thuismedicatie nieuwe fouten genereren. Wij stelden voor om 

naast een nieuwe procedure, een opleiding farmaceutische anamnese, een sensibilisatiecampagne 

en een standaard invulmedicatielijst uit te werken. Ook wilden we een samenwerking met IT 

realiseren rond KWS en medicatie. Deze werkpunten die voornamelijk maar niet alleen op de 

farmaceutische anamnese focusten, kregen de volledige steun van het MFC en mochten verder 

uitgewerkt worden. 

 

5.2.  UITWERKING PROCEDURE 

5.2.1.  De procedure  

 

Enkele regels rond thuismedicatie werden gevonden in de procedures handelend over het 

geneesmiddelendistributieproces, het noteren op het toedieningsblad en het substitueren naar 

formulariumproducten. Een andere procedure over de evaluatie van patiënten bij opname stelde 

niets meer dan ‘bevraag de thuismedicatie’. Hoe, door wie, waar te registreren, was nergens vast 

gelegd. De reeds neergeschreven regels omvatten niet het volledige verhaal over thuismedicatie. Er 

moet een nieuwe, duidelijke en logische procedure komen. 
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De nieuwe procedure beschrijft wat er met thuismedicatie moet gebeuren tijdens elke stap 

van het medicatieproces, inclusief opname, transfer en ontslag. De tekst bij elke stap werd 

opgebouwd vanuit de observaties en met de aanbevelingen uit de literatuur in het achterhoofd. Bij 

het vertalen van de analyseresultaten van de observaties naar de procedure kwamen een aantal 

discussiepunten naar boven die besproken werden met collega apothekers en andere betrokkenen 

zoals een kwaliteitsmanager, zorgmanagers, IT-dienst en KWS-groep, JCI-werkgroep. Over de regels 

omtrent het evalueren van thuismedicatie, het noteren op het toedieningsblad, het voorschrijven, 

bewaren, substitueren, het medicatiemanagement bij ontslag en vooral rond de 

verantwoordelijkheden bij deze taken werd eerst een advies gevraagd aan het zorgcomité. Dit OLVZ-

orgaan zorgt voor het dagdagelijks aansturen van de verpleegafdelingen en werkt 

verbetervoorstellen uit. Zij stelden voor de procedure af te toetsen binnen een nieuwe, 

multidisciplinaire medicatiewerkgroep, bestaande uit apothekers, een zorgmanager en 

hoofdverpleegkundigen. Deze bottum-up aanpak moest de praktische haalbaarheid van de 

procedure verzekeren en een draagvlak voor implementatie creëren. Het uiteindelijke, 

goedgekeurde resultaat, de procedure ‘farmaceutische anamnese, thuismedicatie tijdens 

hospitalisatie en ontslagmedicatie’ is te vinden onder bijlage d.   

 

5.2.2.  Bijlagen bij de procedure 

 

Een aantal werkdocumenten werden opgemaakt en na goedkeuring op het intranet gezet. 

Het stappenplan farmaceutische anamnese, opgesteld op basis van literatuurvoorbeelden en te zien 

in bijlage e, is een leidraad naar een meer volledige anamnese. Aangezien op het moment van uitrol 

nog niet alle afdelingen met het elektronisch systeem KWS zullen werken, en omdat een elektronisch 

systeem steeds kan uitvallen, werd ook een invulversie van het stappenplan en van de KWS-

ontslagmedicatielijst (bijlage g) voorzien. 

 

5.3.  IMPLEMENTATIE PROCEDURE 

 

Met het oog op implementatie werd de procedure in drie delen gesplitst: de farmaceutische 

anamnese, het ingeven van geneesmiddelen in KWS en het correct werken met thuismedicatie 

tijdens de hospitalisatie.  
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5.3.1.  Een gestructureerde farmaceutische anamnese 

 

Een éénmalige bevraging op een gestructureerde manier moet resulteren in een 

betrouwbare medicatiehistoriek, dé basis voor een gepaste verderzetting van de thuismedicatie in 

het ziekenhuis. Om onze opleiding, te midden van de talrijke andere opleidingen in het kader van JCI, 

toch te doen opvallen, ontstond het idee om een filmpje te maken dat de goede manier van 

bevragen uit het stappenplan toont. Na groen licht van het MFC, zorgcomité en public relations, 

werkten we een scenario uit. Via de film konden we niet alle theorie meegeven over het waarom van 

de verschillende stappen, maar we vonden het belangrijker dat iedereen ten minste de basis van de 

nieuwe gestructureerde bevraging meekreeg. Wanneer het montagewerk afgerond zal zijn, zullen we 

de release van het filmpje aankondigen in een digitale nieuwsbrief. Gedurende een week krijgen de 

zorgverleners dan onmiddellijk een link naar het filmpje te zien bij het openen van de homepagina 

van het ziekenhuis.  

 

5.3.2.  Ingeven van medicatie in KWS 

 

De nieuwe procedure stelt dat bij opname en ontslag de medicatie geregistreerd moet 

worden in KWS. Een grote groep zorgverleners zal plots voor de uitdaging komen te staan medicatie 

correct elektronisch te registreren. Tot nu toe gebeurde dit slechts sporadisch, afhankelijk van de 

dienst en afhankelijk van hoe goed de respectievelijke zorgverleners met KWS konden werken. 

Bovendien zijn bepaalde regels belangrijk voor het verkrijgen van een goede, uniforme print. Zeker 

naar ontslag toe is er de vrees dat er veel onduidelijke schema’s zullen ontstaan door een gebrek aan 

ervaring. Een praktische opleiding omtrent het ingeven van geneesmiddelen in KWS, werd als 

noodzakelijk gezien. Deze taak werd opgenomen door enkele IT-medewerkers, die belast waren met 

het ziekenhuisbreed uitrollen van de KWS-assessmentmodule. Als een onderdeel van de initiële 

anamnese bij opname, maakte thuismedicatie hier een onderdeel van uit. De betrokken IT’ers lieten 

we aan de hand van enkele voorbeelden zelf ondervinden dat het registreren van geneesmiddelen 

niet evident is. Wat volgt was een intense samenwerking tussen apotheek en IT rond de uitwerking 

van de handleiding ‘Werken met de medicatiemodule’, ondertussen beschikbaar op intranet. Deze 

handleiding vormde de basis tijdens de KWS-opleidingen.  

 

Naast een opleiding en een degelijke ondersteuning wat betreft het werken met KWS, 

probeerden we de artsen nog op een andere manier te overtuigen om geneesmiddelen op de juiste 

manier en op de juiste plaats te registreren in KWS. Vanuit de medicatiemodule van KWS kunnen 

snel ambulante voorschriften geprint worden. Zonder moeite wordt ook de medicatielijst 



- 29 - 

 

overgenomen in de (ontslag)brief van de arts. Wanneer de thuismedicatie al ingegeven was bij 

opname, beperkt het werk bij ontslag zich tot hier en daar iets aanpassen of bijvoegen. 

 

5.3.3.  Correct werken met thuismedicatie 

 

Wat er moet gebeuren met thuismedicatie tijdens elke stap van het medicatieproces, vormt 

het laatste, maar grootste deel van de procedure. Na aftoetsing van de procedure in de 

medicatiewerkgroep en het definitief vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden, kon 

gecommuniceerd worden naar de zorgverleners. Om praktische redenen verliep dit via het ter 

beschikking stellen van een PowerPointpresentatie. De apotheker stelde deze presentatie voor op de 

vergadering van hoofdverpleegkundigen en bracht daarbij uiteraard het volledige verhaal rond 

thuismedicatie van opname tot ontslag. Voor de artsen werd een aangepaste versie voorzien die op 

zijn beurt werd toegelicht op een aantal overlegmomenten, namelijk de staf internisten, de 

vergadering van het departement heelkunde en de vergadering van de geneesheren-diensthoofden. 

 

Omwille van de lange weg tot goedkeuring hebben we onze procedure niet kunnen testen op 

een pilootafdeling, maar implementeerden we onmiddellijk ziekenhuisbreed. We hadden hierbij de 

steun van de medicatiewerkgroep, het MFC, het zorgcomité en de Medische Raad. Of de uniforme 

omgang met thuismedicatie ook tot minder medicatiefouten leidde, kon (nog) niet gestaafd worden 

door cijfermateriaal.  

 

5.4.  INVULMEDICATIELIJSTEN 

 

Om vlotter aan een correcte medicatiehistoriek te geraken, werden op de belangrijke 

toegangspoorten van het ziekenhuis zijnde de consultaties en spoed, anamneseformulieren 

geïntroduceerd. Afhankelijk van de doelstelling van het document en van het doelpubliek werden, 

met behulp van voorbeelden uit de literatuur, twee verschillende versie opgesteld. Onrechtstreeks 

proberen deze formulieren de patiënt ook te sensibiliseren over het belang van medicatie en 

medische voorgeschiedenis.  

 

Een blanco medicatielijst kan aan de patiënt overhandigd worden op de consultatie. De 

doelgroep hier zijn patiënten met een opname in de nabije toekomst. Een zo duidelijk mogelijk 

invulformulier, de ‘persoonlijke medicatielijst’ in bijlage f, werd opgesteld. De manier van 

vraagstelling werd aangepast aan de volgorde van ingeven in KWS. Bovenaan vermeldden we wat er  

op het schema verwacht wordt; de dagelijkse of regelmatige medicatie. Hierna werden ook enkele 
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vaak vergeten producten onder de aandacht gebracht. In navolging van het Oost-Vlaamse 

transmurale project (zie verder 5.6), en zo ook een aanbeveling van het WHO volgend, werd de 

patiënt aangespoord hulp te zoeken van huisarts of apotheker bij het opstellen van het lijstje. Met 

behulp van hun stempel konden deze laatste aangeven dat het lijstje volgens hen zo goed mogelijk 

ingevuld was (Djémié, 2012, www.who.int; mailing M. Haems). Enkele patiënten werden gevraagd 

het formulier uit te testen. Hierbij werden geen interpretatieproblemen genoteerd.  

 

Na goedkeuring door de Medische Raad en het zorgcomité werd de blanco persoonlijke 

medicatielijst voorgesteld op een werkvergadering aan de secretariaatsmedewerkers. We 

probeerden hen te overtuigen dit document actief mee te geven met de patiënt naar huis, met enige 

motivatie en uitleg erbij. De medicatielijst zou ook als bijlage aan de huidige preoperatieve 

vragenlijsten geniet worden, omdat deze weinig tot geen plaats lieten voor het noteren van de 

thuismedicatie. Een uitzondering hierop vormt de zeer uitgebreide vragenlijst, gebruikt tijdens 

speciale preoperatieve consultaties bij een beperkt aantal patiëntengroepen, en de 

invulmedicatielijst voor patiënten met een geplande knie- of heupoperatie. In deze documenten 

werd de bestaande lijst vervangen door onze lay-out. Tot slot kan de patiënt, op zoek naar informatie 

in het kader van een toekomstige opname, op de algemene website van het ziekenhuis een link naar 

de blanco persoonlijke medicatielijst terugvinden. 

 

Op spoed werd een uitgebreid anamneseformulier aangeboden aan elke daarvoor adequaat 

geachte patiënt, die gevraagd werd even te wachten. Het medicatiedeel in dit document volgt in 

grote lijnen de opbouw van het stappenplan farmaceutische anamnese. De lay-out van de 

medicatietabel is dezelfde als deze van de persoonlijke medicatielijst in bijlage f. Daarnaast komen 

ook enkele andere topics in ditzelfde formulier aan bod, die volgens JCI in de initiële anamnese 

moeten zitten zoals valrisico, pijnscore, sociale status. Het document heeft hier echt het doel om 

voorbereidend denkwerk te verrichten. Over de opbouw, de exacte vraagstelling en de lay-out werd 

goed nagedacht. Expliciet vragen naar sterkte, dosis en frequentie vergroot de kans dat deze info 

effectief verkregen wordt. De taal werd eenvoudig gehouden. In eerste instantie werd enkel een 

Nederlandstalig document opgesteld. Praktisch werden schrijfplankjes en balpennen voorzien.  

 

Na zes weken volgde een eerste evaluatie door de spoedmedewerkers. Het document heeft 

zeker een waarde omdat het wachtende mensen iets om handen geeft. Nog niet elke zorgverlener 

weet echter goed wat te doen met de informatie uit het formulier. Daar moet nog aan gewerkt 

worden. Het medicatiedeel wordt opvallend weinig ingevuld en mist dus eigenlijk zijn doel. Hoewel 

het bewust als één van de eerste topics geplaatst werd, zal het vereiste denkwerk en het feit dat er 
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dan nog twee bladzijden komen met (makkelijkere) vragen, de patiënt doen beslissen de 

medicatietabel over te slaan. Wel zorgt het medicatiedeel vaak voor een trigger en wordt er bijgevolg 

al eens een familielid opgebeld om de medicatie te verzamelen.  

 

5.5.  TRANSMURALE SAMENWERKING 

5.5.1.  Patiëntvriendelijke ontslagmedicatielijst 

 

Met de informatie uit de ontslagbrief zet de eerste lijn de behandeling verder. Tot nu toe 

vonden we een verscheidenheid aan ontslagbrieven en bijhorende ontslagmedicatielijstjes terug in 

ons ziekenhuis. Het medicatieonderdeel wilden we, via het gebruik van de medicatiemodule van 

KWS, uniform maken. Vanuit deze module kon rechtstreeks een uitprint gemaakt worden van de 

medicatie op het moment van ontslag. Echter, aanvankelijk oogde deze uitprint onduidelijk, saai. 

KWS-teams van het UZ Leuven, het AZ Groeninge en het OLVZ Aalst ontwikkelden daarom samen een 

patiëntvriendelijke versie, te zien in bijlage g. Via videoconferenties traden we in discussie over hoe 

het uniforme medicatieoverzicht eruit moest zien. De focus werd hierbij op de patiënt gelegd; voor 

hem moest het duidelijk zijn. Vooreerst werd gekozen voor een opdeling van de dag in vier delen: 

ochtend, middag, avond en slapen. Afhankelijk van het ingevoerde toedieningsuur komt de in te 

nemen hoeveelheid van het geneesmiddel dan per definitie onder een bepaald dagdeel te staan. 

Wanneer het tijdstip tot de maaltijd relevant is voor de inname van een geneesmiddel moet dit 

expliciet in de opmerking vermeld worden. Om een correcte en uniforme weergave van de medicatie 

op de afdruk te bekomen, hebben we samen met enkele IT-medewerkers regels opgesteld die 

verzameld werden in de KWS-handleiding ‘werken met de medicatiemodule’. 

 

Om tegemoet te komen aan een vraag van huisartsen en apothekers, willen we ook de 

contactgegevens van de verpleegeenheid/behandelend arts-specialist en de tekst ‘Vraag hulp aan 

uw huisarts of apotheker voor het invullen van dit schema’ op het ontslaglijstje vermelden (Vitalink 

overleg Aalst, mailing M. Haems). Dit standaard op de KWS-afdruk weergeven, vereist weer 

tussenkomst van de IT-dienst van het UZ Leuven. We zullen daarom in de toekomst met een sticker 

werken die beide gegevens aangeeft en op de ontslagmedicatielijst gekleefd kan worden. De 

elektronisch in KWS-geregistreerde overgevoeligheids- of allergische reacties worden wel standaard 

getoond op de afdruk.  
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5.5.2.  Vitalink  

 

Vitalink is een interessant project omdat het een belangrijk knelpunt van transmurale 

samenwerking aanpakt. De mogelijkheid tot het elektronisch delen van het medicatieschema 

faciliteert de communicatie tussen zorgverleners onderling (www.vitalink.be). De editor waarmee 

geneesmiddelen in Vitalink ingegeven worden, kent  dezelfde opbouw als deze van KWS. Enkel maakt 

Vitalink eerst de opsplitsing in chronische, acute en indien nodig medicatie. Vitalink vraagt expliciet 

naar de indicatie en naar instructies voor de patiënt. In KWS kan dit eventueel via de nota vermeld 

worden. Wanneer we de afdruk bekijken in bijlage h, zien we globaal weinig verschillen met deze 

vanuit KWS. De meegegeven info is identiek, al staat het soms op een andere plaats. Ook hier is er 

een grove opsplitsing van de dag in ontbijt, middagmaal, avondmaal en ‘ander tijdstip’. Bij het 

invoeren van een specifiek innametijdstip wordt dit apart buiten de standaardtabel vermeld. Voor elk 

geneesmiddel moet hier bepaald worden wanneer, met betrekking tot de maaltijd, het geneesmiddel 

ingenomen moet worden. Bij Vitalink vinden we een duidelijke vermelding van wanneer en door wie 

het schema de laatste keer gewijzigd werd. (Vitalink overleg Aalst) 

 

Gegevens uit het medisch of farmaceutisch dossier, respectievelijk van huisarts of 

huisapotheker, worden momenteel nog niet doorgeschreven naar Vitalink. Het registreren in Vitalink 

betekent dus voor hen voorlopig nog dubbel werk. Bijgevolg is het logisch dat enkel voor patiënten 

met veel medicatie Vitalink ingeschakeld wordt. Wanneer een patiënt aangeeft een 

medicatieschema in Vitalink te hebben, zou het ziekenhuis deze informatie nu al kunnen ophalen 

met behulp van de identiteitskaart en PIN-code én mits installatie van een Vitalink-connector. 

Omgekeerd, opdat het ziekenhuis de patiëntengegevens, geregistreerd in KWS, zou kunnen delen 

met de eerste lijn via Vitalink, moet er zwaar geprogrammeerd worden om beide programma’s met 

elkaar te laten communiceren. In deze fase van het project betekent dit, omwille van de 

kleinschaligheid, nog een te grote kost ten overstaande van de benefit. (Vitalink overleg Aalst) 

 

Een fundament voor transmurale samenwerking in Aalst was gelegd dankzij dit Vitalink 

project. In afwachting van verdere stappen in dit project, werden andere manieren van 

samenwerking gezocht. Onze apotheker kon via deze Vitalinkgroep contact leggen met de lokale 

eerste lijn om het nieuwe beleid van het OLV ziekenhuis rond thuismedicatie toe te lichten. Immers, 

zij moeten geïnformeerd zijn indien patiënten zich presenteren met de nieuwe ingevoerde 

documenten, zijnde de in te vullen persoonlijke medicatielijst en de nieuwe KWS-

ontslagmedicatielijst.  
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5.6.  SENSIBILISATIECAMPAGNE THUISMEDICATIE 

 

Patiënten beseffen niet hoe belangrijk een medicatiehistoriek bij opname is. Bovendien zou 

het meebrengen van een medicatielijst naar het ziekenhuis hen, maar ook de zorgverleners, sneller 

vooruit helpen. In de marge van het Vitalinkproject ontstond het idee voor een gezamenlijke 

sensibiliseringscampagne in Aalst. Door een patiënt veelvuldig te confronteren met eenzelfde 

boodschap bij huisarts, apotheker en in het ziekenhuis hopen we dat de patiënt spoedig zijn rol in het 

zorgproces zal opnemen en dus voorbereid naar het ziekenhuis komt. Het Aalsterse idee werd echter 

gekruist door de plannen voor een Oost-Vlaamse campagne met hetzelfde doel. Uit contacten tussen 

KOVAG (Oost-Vlaamse apothekers vereniging) en de 4 Gentse ziekenhuizen was een project ontstaan 

dat de uitwisseling van medicatieschema’s tussen eerste en tweede lijn, in beide richtingen, centraal 

stelt (mailing M. Haems). De Aalsterse ziekenhuizen OLVZ en ASZ stapten mee in het project, waarna 

het OLVZ de poster voor de campagne maakte (bijlage i). De boodschap van de poster ‘Een opname? 

Vergeet uw medicatieschema niet’ doelt duidelijk op de transmurale communicatie.  

 

Onverwachte versterking kwam vanuit de hoek van het Vlaams Apothekers Netwerk of VAN. 

Zij planden in mei 2014 een grootschalige campagne uitgaande van de officina apothekers, met 

posters, flyers en een radiospot. Hierbij wordt een persoonlijk medicatieschema voorgesteld als een 

hulpmiddel voor de patiënt om dagelijks zijn medicatie correct in te nemen. Een logische, volgende 

stap is dan ditzelfde medicatieschema ook als een communicatiemiddel tussen de patiënt en zijn 

zorgverlener of tussen zorgverleners onderling te gebruiken. De KOVAG-projectgroep besloot 

daarom de VAN-‘basiscampagne’ voor te laten gaan, zodat de start van het transmurale project, dat 

oorspronkelijk ook voor mei was voorzien, uitgesteld werd naar september 2014. De OLVZ-poster zal 

daarbij het campagnebeeld in Oost-Vlaanderen worden. Het OLVZ kreeg echter de toestemming van 

de projectgroep om de poster nu al te gebruiken in plaats van te wachten tot september (mailing M. 

Haems). Dit omdat wij nu sensibilisatie nodig hadden om onze implementaties te ondersteunen. 

Vóór de verspreiding werd goedkeuring gevraagd aan, en advies ingewonnen van, de dienst PR van 

ons ziekenhuis.  

 

De VAN-campagne prikkelde andere ziekenhuisapothekers die zich afvroegen of ze, net als de 

VAN-campagne in de eerste lijn, ook niets konden doen rond thuismedicatie. We besloten daarop 

zowel de VAN-publiekscampagne als het Oost-Vlaamse transmurale project voor te stellen aan alle 

ziekenhuisapothekers via de Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers (VZA) (mailing N. 

Vermeulen; M. Haems). Hiermee wilden we in zoveel mogelijk ziekenhuizen aandacht vragen  voor 

de thuismedicatieproblematiek en actie uitlokken. 
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5.7. IMPLEMENTATIEPLAN PROJECT THUISMEDICATIE 

 

Om verandering ziekenhuisbreed te implementeren is een goed implementatieplan 

noodzakelijk (bijlage j). Hoe pakken we het aan? Wat houdt de implementatie in voor elke doelgroep, 

zijnde artsen, verpleegkundigen, consultatiemedewerkers, spoed, de patiënt, de eerste lijn? Wat 

kunnen we doorvoeren op korte termijn, wat op lange termijn? Eind mei 2014 was zo goed als alles 

binnen het project klaar voor implementatie. Met uitzondering van de KWS-opleiding voor het 

ingeven van geneesmiddelen en het anamneseformulier op spoed, moest alles nog in de praktijk 

gebracht worden. We kozen ervoor de verdere implementering te laten aanvangen met een ‘week 

van de thuismedicatie’.  Gedurende de week van 19 tot 23 mei lieten we alle uitgewerkte initiatieven 

los op de zorgverlener en de patiënt. Onze poster (bijlage i) werd opgehangen in de inkomhal, de 

liften, het restaurant en in wachtruimtes, plaatsen waar mensen typisch ‘tijd’ hebben om rond te 

kijken. In de folderhouders aan het onthaal en op spoed werd het persoonlijke medicatielijstje 

gelegd, opdat de patiënt het zou kunnen meenemen. Op de verschillende tv-schermen in het 

ziekenhuis speelden we een filmpje af dat het belang van een medicatielijstje als 

communicatiemiddel duidelijk maakte (www.knmp.nl/medicijnen-zorgverlening). Alle 

verpleegafdelingen kregen van de apotheker een ‘starterspakket thuismedicatie’ waarin de poster, 

het stappenplan, het persoonlijke medicatielijstje en de KWS-ontslagmedicatielijst werden 

voorgesteld. Met sprekende voorbeelden werden de zorgverleners via posters in het restaurant 

overtuigd van de problematiek. Zo legden we bijvoorbeeld de link tussen een bloedverdunner en het 

uitstellen van een operatie.  

 

 Na deze week van extra aandacht voor thuismedicatie werkten we doelgroep per doelgroep 

het plan verder af om alles geïmplementeerd te krijgen of om verdere duiding te geven. We brachten 

onze boodschap over via mailing, via presentaties, via overlegmomenten en via de OLV-

nieuwsbrieven.  
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6.          DISCUSSIE 

 

Figuur 6.1 toont de foutentheorie van James Reason (Collier, 2012). Door het ontbreken van 

een procedure missen we een eerste belangrijke veiligheidsbarrière ter preventie van 

medicatiefouten.  Fouttriggers, zoals complexe medicatieschema’s of hoge werkdruk, zullen nu vaker 

aanleiding geven tot fouten. Zorgverleners maken onbewust actieve fouten door het gebrek aan 

regels en specifieke opleiding. Implementatie van een procedure, bewustmaking van het belang en 

de gevaren van thuismedicatie, opleidingen en medicatie reconciliatie zouden extra 

verdedigingslinies opwerpen. 

 

Figuur 6.1: De foutentheorie van James Reason illustreert de barrières die medicatiefouten kunnen 

verhinderen. Het ontbreken van een procedure kan als een latent risico beschouwd worden. 

(Collier, 2012) 

 

6.1.  DE PROCEDURE 

 

Op basis van literatuurgegevens en rekening houdend met de eigen situatie in ons 

ziekenhuis, wilden we de farmaceutische anamnese anders aanpakken met als doel het verkrijgen 

van een zo goed mogelijke medicatiehistoriek. Duidelijke regels in het medicatieproces rond 

thuismedicatie moesten de intra- en transmurale verderzetting van de thuismedicatie verbeteren. 

Observaties vonden enkel plaats op de hoofdcampus in Aalst, terwijl de procedure ook toegepast 

moet worden door de campi te Asse en Ninove. Met betrekking tot thuismedicatie en medicatie 
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reconciliatie is er heel wat literatuur voorhanden. Echter, de situatie is in elk land verschillend. We 

probeerden daarom zo veel mogelijk Belgische cijfers mee te geven in de inleiding. 

 

Het probleem met thuismedicatie is dat er, behalve bij de initiële anamnese, telkens verder 

gegaan wordt op het werk van een andere collega (True North, 2007). Een eenmalige transcriptiefout 

kan dan blijven bestaan tot na ontslag. Bij het opstellen van de procedure werd daarom lang stil 

gestaan bij een logische, vlotte flow van de thuismedicatie. Controles, communicatie en duidelijkheid 

zijn daarbij belangrijk. De observaties zijn, met uitzondering van spoed, allen doorgegaan op gewone 

verpleegeenheden. Het invulformulier ‘Individuele farmaceutische anamnese, preoperatief consult’ 

kon amper één keer ingevuld worden. Dit maakt dat we ons geen beeld konden vormen van de 

situatie op de consultaties, het dagziekenhuis, intensieve zorgen en andere atypische 

verpleegafdelingen. De nieuwe procedure is daarom enkel van toepassing op gehospitaliseerde 

patiënten die via spoed of rechtstreeks op een verpleegafdeling opgenomen worden. In de toekomst 

moet de procedure uitgebreid worden zodat ze werkelijk ziekenhuisbreed toepasbaar is. Toch, vooral 

voor het vlotte verloop van het elektronische KWS-verhaal, waren die ongewone afdelingen en hun 

manier van werken nu al belangrijk. Samen met de zorgmanagers en een IT’er werd nagegaan of het 

uitgeschreven proces niet te zeer verstoord werd door bijvoorbeeld een opname op de intensieve 

zorgenafdeling, dat bovendien met een eigen elektronisch systeem werkt.  

 

Onze procedure moest tegemoet komen aan de JCI-eisen voor accreditering. Bijlage a bevat 

enkele normen die als richtinggevend fungeerden bij het schrijven. Echter niet aan alle eisen kan op 

dit moment voldaan worden. Bedenkingen bij sommige standaarden werden toegevoegd in de 

bijlage. Medicatie reconciliatie en review zijn op dit moment nog afhankelijk van de toegewijdheid 

van de verantwoordelijke arts en de eventuele betrokkenheid van een klinisch apotheker. 

 

6.1.1.  Farmaceutische anamnese en KWS 

 

Een gestructureerde bevraging aan de hand van een stappenplan werd voorgesteld. Op deze 

manier wordt een meer volledige medicatiehistoriek bekomen, ook door verpleegkundigen en artsen 

(Steurbaut et al., 2010a). Er wordt aangeraden dit stappenplan te gebruiken totdat zelfstandig een 

goede anamnese uitgevoerd kan worden. De patiënt zelf wordt voorgedragen als eerste 

informatiebron omdat enkel hij exact weet wat hij neemt en wanneer. Meegebrachte 

geneesmiddelverpakkingen en –lijsten mogen in principe enkel ter controle of houvast gebruikt 

worden. Bedside ingeven van de geneesmiddelen in KWS wordt gepromoot om een extra 

transcriptiestap te vermijden. Om een vlotte registratie mogelijk te maken moet de manier van 
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bevragen op elk anamneseformulier overeenkomen met hoe het ingegeven moet worden in KWS 

(Pham et al., 2013). Het registreren van de bron en het tijdstip van laatste inname wordt, zoals te 

zien in tabel 2.1, door de meeste ziekenhuizen gevraagd. Wij zullen dit echter niet opnemen omdat 

deze informatie geen verder nut heeft in KWS. De verpleegkundigen moeten met dit tijdstip wel 

rekening houden bij het toedienen van medicatie. 

 

De dokter is verantwoordelijk voor de inhoud van de medicatiehistoriek. Wanneer hij zich 

door een verpleegkundige laat bijstaan om de thuismedicatie te bevragen en te registreren, wordt hij 

verondersteld de historiek in KWS te controleren. De medicatiegegevens in KWS moeten immers 

correct zijn omdat andere zorgverleners de informatie in KWS zullen vertrouwen én gebruiken. De 

medicatiemodule in KWS moet vanaf nu dus gebruikt worden, maar dit enkel bij opname en ontslag. 

Na de initiële registratie bij opname, gaat de flow verder op papier. Voor de meest actuele 

geneesmiddelentherapie moet daarom nog steeds het papieren patiëntendossier geraadpleegd 

worden. Dit is niet ideaal, echter de deels elektronische manier van werken kan als een goede 

voorbereiding voor de latere implementatie van het elektronisch voorschrift gezien worden. 

 

Voor elke gehospitaliseerde patiënt moet binnen de 24 uur na opname de thuismedicatie 

geregistreerd worden in de medicatiemodule van KWS. Uiteraard, de medicatiehistoriek wordt best 

zo snel mogelijk bekomen, in principe voor het eerstvolgende medicatietoedieningsmoment. De 

volledige bevraging en registratie kosten enige tijd. De vraag rijst of dit op spoed wel voor elke 

patiënt kan gebeuren. De stabilisatie van een urgente toestand gaat voor op de anamnese. De 

historiek van een patiënt met een snijwonde of gebroken voet, die na twee uur naar huis mag, hoeft 

misschien niet in KWS geregistreerd te worden. Voor zulke ‘ambulante’ spoedpatiënten moet er per 

pathologie/trauma een lijst komen van de wel te bevragen geneesmiddelengroepen. 

 

6.1.2.       Het order- en toedieningsblad 

 

Een medische opdracht is nodig voor een hele lijst verpleegkundige verstrekkingen en 

toevertrouwde medische handelingen (Infobox RIZIV, 2013). Om daaraan tegemoet te komen 

moeten alle orders, met inbegrip van deze voor onderzoeken én medicatie, op een orderblad 

genoteerd en gehandtekend worden door de arts. Dit orderblad betekent een uitgelezen kans om de 

voorschrijver te verplichten de gekozen zorg transparanter te maken. De reden van starten, stoppen 

of wijzigen van een geneesmiddelentherapie moet nu geregistreerd worden. Het orderblad fungeert 

bijgevolg als een uniek communicatiemiddel tussen de verschillende zorgverleners in het ziekenhuis. 

Let wel, voor het afleveren van geneesmiddelen is nog steeds een voorschrift vereist.  
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De evaluatie van de thuistherapie houdt ook orders in. De arts moet bepalen of de 

thuistherapieën in het ziekenhuis verder gezet worden of niet. De procedure over het orderblad 

werd daarom door ons kritisch nagelezen, aangepast en verduidelijkt. Om een extra transcriptiestap 

te vermijden, besloten we dat stoporders met betrekking tot de thuismedicatie rechtstreeks op de 

KWS-afdruk van de geregistreerde medicatiehistoriek mochten genoteerd worden. De voort te 

zetten thuismedicatie wordt dan overgebracht op het toedieningsblad, met de naam zoals gekend 

door de patiënt, en gemerkt met de ‘T’ van thuismedicatie. Het toedieningsblad bevat op elk 

moment de huidige medicamenteuze therapie. Om die reden moet de arts zich dagelijks akkoord 

verklaren met de therapie zoals vermeld op dit toedieningsblad.  

 

Zowel de geëvalueerde medicatiehistoriek, het orderblad als het toedieningsblad maken deel 

uit van het voor alle zorgverleners toegankelijke verpleegkundig deel van het patiëntendossier. Alle 

drie zijn het belangrijke informatiebronnen bij het opstellen van een correcte medicatielijst bij 

ontslag. Ook bij transfer van patiënten naar andere afdelingen moeten deze documenten 

doorgegeven worden. Intramurale transfers verstoren immers ook de continuïteit van de 

medicatietherapie, vaak ten gevolge van slechte communicatie (Safer Health Now?, 2011). Bij 

langdurige hospitalisaties moeten de papieren toedieningsbladen veelvuldig overgeschreven worden. 

In onze procedure vragen we extra aandacht bij en meer controle op transcriptie.  

 

6.1.3.  Substitutieproblematiek en ontslag 

 

Het gebruik van de eigen thuismedicatie in het ziekenhuis is strikt gebonden aan duidelijke 

tijds-, verblijfs- en medicatiegebonden aspecten. In alle overige situaties wordt thuismedicatie 

vervangen door ziekenhuismedicatie, afgeleverd door de ziekenhuisapotheek. Wanneer hierbij een 

substitutie noodzakelijk was, moet hiervan vermelding gemaakt worden op het toedieningsblad. Op 

die manier worden verwarrende situaties tijdens de medicatietoedieningsronde vermeden. Tot nu 

toe gebeurden alle substituties door de apotheker, die dan een communicatieformulier meegaf om, 

na kennisname, in het patiëntendossier te klasseren. Wegens de hoge frequentie van steeds 

weerkerende generische substituties en de vaststelling door apotheek dat de 

communicatieformulieren niet steeds het gewenste doel bereikten, werd door de hoofdgeneesheer 

voorgesteld de substituties naar voor de afdeling gekende formulariumproducten in handen van de 

afdeling zelf te leggen. Daarop voorzag de apotheek per afdeling een substitutietabel die oplijstte 

door welk formulariumproduct courante thuismedicatie vervangen wordt. De medicatiewerkgroep 

oordeelde echter dat substitutie een taak was voor de apotheker of de arts en niet voor de 

verpleegkundigen.  Een elegante oplossing werd vervolgens door de apotheek gecreëerd. Op de 
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medicatiesticker, het overzicht van alle af te leveren medicatie per patiënt dat mee in het 

medicatiezakje bij de individuele distributie zit, worden de courante merknamen vermeld bij elk af te 

leveren geneesmiddel. Hierbij substitueert nog steeds de apotheker, maar moet hij geen tijd meer 

besteden aan communicatieformulieren wat betreft eenvoudige, generische substituties. Tenslotte, 

om de arts te stimuleren volgens het formularium voor te schrijven, zal de apotheekwebstek op het 

intranet, met inbegrip van het formularium, een opfrissing ondergaan en gebruiksvriendelijker 

gemaakt worden.  

 

Er werd nagedacht over een verbeterde, uniforme versie van het toedieningsblad met een 

extra kolom die aandachtspunten als zijnde substitutie kon vermelden. Vanuit de cel kwaliteit kwam 

de feedback dat dit bij een volgende evaluatie van het toedieningsblad zou bekeken worden.  

 

De medicatielijst bij ontslag moet opnieuw de oorspronkelijke thuismedicatie vermelden 

(Blomme, 2010). Door zowel bij opname als bij ontslag de medicatielijst te genereren via hetzelfde 

tabblad in KWS, is geen terugsubstitutie meer nodig, want de chronische medicatietherapieën staan 

daar nog van bij de opname vermeld, met de naam zoals gekend door de patiënt. Wanneer dus goed 

ingevuld bij opname, moet bij ontslag de medicatielijst enkel geüpdatet worden. Opgestarte 

geneesmiddelen moeten met startdatum ingevoerd worden, gestopte worden van een einddatum 

voorzien. De ontslagmedicatielijst wordt best in drievoud afgedrukt. Naast een versie voor de patiënt 

en de huisarts, zijn ook de huisapothekers vragende partij om de medicatielijst (op papier of 

elektronisch) te ontvangen (Vitalink overleg Aalst; Steurbaut et al., 2010a; Vervisch, 2012). 

Ontslagmedicatie kan meegegeven worden voor maximaal 3 dagen (KB 19 oktober 1978). Om 

dubbeltherapie te vermijden lijkt het ons noodzakelijk om in geval van substitutie de naam van het 

ziekenhuisgeneesmiddel te noteren als opmerking op de ontslagmedicatielijst (Vervisch, 2012). Enige 

toelichting bij de medicatielijst en de ontslagmedicatie zou standaard gegeven moeten worden. 

 

6.2.  IMPLEMENTATIE 

                   

We hebben niet gewacht tot de uiteindelijke goedkeuring van de procedure om het grootste 

en belangrijkste werk voor te bereiden en zelfs al aan te vangen, namelijk de procedure in de praktijk 

brengen. Er moest grondig nagedacht worden over hoe we de boodschap het best konden 

communiceren naar de verschillende doelgroepen. Een procedure gewoon ter beschikking stellen, 

houdt niet in dat ze gelezen zal worden. Voor de implementatie spitsten we de procedure op in drie 

delen die elk onder een andere vorm werden uitgewerkt: het filmpje farmaceutische anamnese, de 
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praktische KWS-opleiding en de persoonlijke toelichting van de nieuwe procedure rond 

thuismedicatie via een PowerPointpresentatie.  

 

Voor een succesvolle implementatie mag het hier echter niet stoppen (VZA Handboek 

Medicatieveiligheid, 2010). De ‘week van de thuismedicatie’, de posters, een tekstje in de OLV-

nieuwsbrief, het ter beschikking stellen van het stappenplan en het invulmedicatielijstje hebben als 

doel de problematiek onder de aandacht te brengen en iedereen te overtuigen er iets aan te doen. 

Het niet meer letterlijk communiceren over frequente, generische substitutie heeft al implicaties 

naar de praktijk toe, net als het (in de toekomst) weghalen van de voorziene plaats voor de 

registratie van de thuismedicatie uit de anamneseformulieren. Dit laatste is immers overbodig 

geworden door de verplichte, elektronische registratie in de KWS-medicatiemodule. Blijven hameren 

op de voordelen van het elektronische systeem KWS en aandachtig blijven voor mogelijke praktische 

problemen en deze onmiddellijk aanpakken, moet ervoor zorgen dat het gebruik van de 

medicatiemodule vlug geïntegreerd raakt in de manier van werken.  

 

Ideaal test een pilootafdeling de procedure en doorlopen we enkele PDCA-cirkels tot het 

goed zit. In de praktijk hebben we deze testfase moeten overslaan. We zijn in dit werk tot op het 

punt gekomen dat we de procedure overdragen aan de praktijk. Het is nu aan de mensen op de 

werkvloer om met de principes uit de procedure aan de slag te gaan en deze toe te passen op de zorg 

voor diegene waar het ons uiteindelijk allemaal om draait, de patiënt. Tracers zullen door 

kwaliteitsmanagers uitgevoerd worden om te checken of de procedure gevolgd wordt. Enige tijd na 

de intensieve implementatiefase wordt feedback verzameld om een optimalisering of aanpassing van 

de procedure of andere uitgewerkte documenten toe te laten. De evaluatie van de procedure zal 

onder andere een agendapunt worden voor de medicatiewerkgroep, gevormd door apothekers en 

hoofdverpleegkundigen.  

 

Uiteindelijk dienen we kritisch na te gaan of de implementatie werkelijk tot verbetering, tot 

minder medicatiefouten, heeft geleid. Hiervoor is medicatie reconciliatie op elk transitiemoment 

(opname, transfer, ontslag) door een onafhankelijke arts of apotheker nodig, voor én na 

implementatie, omdat deze controlestap in staat is medicatiefouten te detecteren. Deze intensieve 

studie kon niet uitgevoerd worden in de praktijk. Via het doorlichten van enkele patiëntendossiers 

kan wel verbetering opgespoord worden. Ook via het scoresysteem uit figuur 4.1 wordt makkelijk 

nagegaan of de zorgverleners meer vragen stellen na het invoeren van het stappenplan en na de 

release van het opleidingsfilmpje farmaceutische anamnese. Ligt de gemiddelde score van een aantal 
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willekeurig geobserveerde anamneses nu hoger dan de score gevonden tijdens de observatiefase 

vorig jaar, dan kunnen we besluiten dat  de bevraging nu vollediger gebeurt.  

 

6.3.  ONDERSTEUNENDE INITIATIEVEN 

 

Onderzoek van Declerck et al. (2013) leert dat met een procedure en een begeleidend  

stappenplan wel het aantal op spoed bevraagde patiënten toeneemt, maar daarmee niet evenredig 

het aantal correcte bevragingen. Verantwoordelijkheidszin bij de zorgverlener versterken en bij de 

patiënt creëren kan ons helpen ons doel toch te bereiken. De patiënt heeft zeker ook een taak in het  

overbrengen van informatie tussen zorgverleners. Voor medicatie kan dit via een medicatieschema 

gebeuren. De campagne die hoorde bij het Oost-Vlaamse project rond medicatieoverdracht 

aangestuurd door KOVAG, draagt exact deze boodschap. Vandaar dat wij hieraan onze actieve 

medewerking verleenden. Omwille van de wijde verspreiding, zal deze campagne een groter effect 

hebben dan eender welke andere campagne die niet verder strekt dan de grenzen van het ziekenhuis 

of van Aalst. Daarnaast moet elke zorgverlener ook actief inspelen op de campagne en, indien 

relevant, de uitgewerkte blanco medicatielijst meegeven of aanbieden. Het invullen van deze 

gestructureerde lijst garandeert een meer volledige historiek.  

 

Gezien de omvang van de problematiek en het feit dat elk ziekenhuis ermee geconfronteerd 

wordt, is het haast onbegrijpelijk dat er nog geen transmurale oplossing voor de farmaceutische 

anamnese bestaat (die werkt). Niet dat er geen initiatieven genomen worden. In de regio Waasland 

bijvoorbeeld werd een invulmedicatieschema via apotheken, huisartsen en ziekenhuizen beschikbaar 

gesteld aan de patiënt opdat hij dit bij opname zou meebrengen (mailing De Kimpe I., AZ Nikolaas). 

Een slechte doorstroom van gegevens bij ontslag naar de huisapotheker was ook in het Antwerpse de 

reden voor een samenwerking tussen KAVA (Koninklijke Apothekersvereniging Van Antwerpen) en de 

GZA-ziekenhuizen (Djémié, 2012). De huisartsen en apothekers engageerden zich om, in geval van 

een ziekenhuisopname, samen met de patiënt een medicatieschema in te vullen. De ziekenhuizen 

van hun kant  beloofden een duidelijker ontslagmedicatieschema in tweevoud, dat overlopen werd 

met de patiënt. Ondanks een ondersteunende campagne, bleef in beide gevallen het verhoopte 

succes uit en presenteerden zich maar weinig patiënten met een ingevuld medicatieschema bij 

opname. Er zou een Vlaamse, multidisciplinaire werkgroep moeten komen die zich buigt over 

werkbare transmurale oplossingen. Een gesprek tussen de VZA en het VAN, tussen 

ziekenhuisapothekers en huisapothekers dus, werd alvast gepland. Vanuit de ziekenhuizen zal 

begonnen worden met het oplijsten van alle initiatieven die reeds uitgewerkt of nog in ontwikkeling 

zijn met de bedoeling om te leren van elkaar. Een oproep werd hiervoor gelanceerd via de VZA 
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(mailing N. Vermeulen, M. Haems). Uit de masterproef van Vervisch P. (2012) blijkt ook dat 

huisartsen en apothekers onvoldoende op de hoogte zijn van typische ziekenhuismaterie als de 

forfaitarisering, het formularium, het ontslagbeleid en het meegeven van ontslagmedicatie. Deze 

zaken zijn toch wel belangrijk om de transmurale problematiek te begrijpen. In de toekomst kan hier 

een initiatief rond ontstaan, misschien wel in de marge van het Oost-Vlaamse transmurale project.  

 

Relevante medische gegevens zouden vlot gedeeld moeten worden tussen de verschillende 

zorgverstrekkers. De weg hiervoor is elektronisch. De verschillende softwarepakketten moeten 

daarvoor afgestemd worden op elkaar zodat gegevens efficiënt kunnen doorstromen. Zo gesteld 

komt het probleem boven onze hoofden te liggen en moet dit op politiek vlak opgenomen worden. 

Onder andere in Canada en Nederland werken sommigen reeds met een soort gedeeld 

farmaceutisch dossier dat ook zichtbaar is voor de ziekenhuizen (Steurbaut et al., 2010a; Karapinar-

çarkit et al., 2010; www.health.gov.bc.ca). Echter, zelfs bij een perfecte doorstroom van gegevens 

tussen eerste en tweede lijn, blijft bevraging van de hoofdrolspeler, zijnde de patiënt, noodzakelijk 

(Steurbaut et al., 2010a). Het aspect therapietrouw en sommige OTC-geneesmiddelen zitten niet 

vervat in het ‘theoretisch’ schema opgesteld door arts of apotheker. De accenten in de bevraging 

zullen anders gelegd dienen te worden. 

 

Vitalink is een Vlaamse veelbelovende oplossing voor het communicatieprobleem tussen 

zorgverleners. Na afloop van de pilootprojecten blijkt echter dat het delen van gegevens nergens 

goed gerealiseerd kon worden. Het ingeven van medicatie in Vitalink moet gebruiksvriendelijker 

worden. De softwarepakketten van de arts lieten op zich wachten om compatibel te zijn met Vitalink. 

(Zwaenepoel & Hulshagen, 2014) De informed consent is momenteel ook nog een heikel punt dat 

verdere uitbreiding van het aantal ingestapte patiënten tegenhoudt. Wie moet de patiënt uitleg 

geven rond Vitalink en zijn toestemming? Geeft de patiënt éénmalig toestemming, ook aan artsen 

die hem in de toekomst zullen behandelen of moet de toestemming per zorgverlener gebeuren? 

(Vitalink overleg Aalst, www.youtube.com) Een belangrijke verwezenlijking echter is de door Vitalink 

tot stand gekomen samenwerking tussen de eerste lijn, de Vlaamse overheid en de softwarepartners 

(Zwaenepoel & Hulshagen, 2014). 

 

6.4.  OVERSCHOUWING EN TOEKOMST 

 

               Een procedure is opgesteld en geïmplementeerd. Zorgverleners werden opgeleid. Het 

ingeven van thuismedicatie in KWS werd zo veel mogelijk ondersteund en gepromoot. Een 

patiëntvriendelijke ontslagmedicatielijst werd ontwikkeld. Samenwerking met de eerste lijn rond een 



- 43 - 

 

medicatieschema werd geïnitieerd. Blanco medicatielijsten worden aangeboden op de consultaties 

en op spoed. Een sensibilisatiecampagne loopt. Hiermee werd onder andere werk gemaakt van een 

reeks aanbevelingen die het KCE geformuleerd had om de continuïteit van de medicamenteuze 

behandeling te verbeteren (Foulon et al., 2010). Echter, we hebben geen cijfers verzameld die een 

effectieve verbetering konden aantonen. Ook de klinische impact en de kosteneffectiviteit van dit 

verbeterinitiatief hebben we niet bestudeerd. Er is nood aan nieuwe projecten die cijfermateriaal 

rond transmurale initiatieven aanleveren. Deze moeten volgens het KCE gestimuleerd worden via 

een verloning (Foulon et al., 2010). 

 

Met dit werk heeft de apotheek een stap naar meer medicatieveiligheid gezet. We hopen 

aangezet te hebben tot een belangrijke mentaliteitswijziging wat medicatie betreft. De verbeterde 

farmaceutische anamnese en de duidelijke regels uit de nieuwe procedure geven meer inzicht in de 

(thuis)therapie, zodat niet alleen de klinische apotheker, maar ook de arts, nu efficiënter de 

geneesmiddelentherapie kan optimaliseren. Om de workload bij opname te verminderen, wordt er 

ook gedacht om de thuismedicatie van de patiënt meer op een preoperatieve consultatie te 

bevragen en al elektronisch te registreren in KWS (cfr. Vermeulen et al, 2006; djémié, 2012). Enkel 

voor electieve operaties algemene heelkunde en voor gynaecologie is in het OLVZ reeds zo een 

preoperatieve consultatie ingericht.  

 

Sensibilisering moest de problematiek rond thuismedicatie onder de aandacht brengen. De 

verhoogde aandacht voor thuismedicatie mag echter niet wegebben wanneer de actieve fase van het 

project afgelopen is (Het Veiligheidsprogramma, 2013). Regelmatig zullen we daarom de 

zorgverleners blijven prikkelen met aandachttrekkers die duidelijk maken waarom kennis van 

thuismedicatie belangrijk is. We willen ook blijven herhalen dat de zorgverlener bij de apotheker 

terecht kan bij problemen met (thuis)medicatie of substitutie en/of voor klinisch advies. Een 

apotheker of kwaliteitsmanager kan ook het scoresysteem blijven gebruiken om periodiek de 

volledigheid van de anamnese te checken. Ook het willekeurig doorlichten van patiëntendossiers met 

betrekking tot thuismedicatie moet aangehouden worden. De vaststellingen hierbij zullen verdere 

acties dirigeren. We moeten blijven openstaan voor veranderingen en verbeteringen, waarbij deze 

geïntegreerd kunnen worden bij de tweejaarlijkse herziening van de procedure (Het 

Veiligheidsprogramma, 2013). Bij één van de herwerkingen in de toekomst moet het preoperatief 

geneesmiddelenmanagement meegenomen worden. In dit werk was hier onvoldoende tijd voor. Dat 

is ook het moment waarop de procedure uitgebreid kan worden naar ambulante patiënten en hun 

thuismedicatie zoals bijvoorbeeld op de consultaties. 
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Een elektronisch voorschrijfsysteem kan fouten voorkomen, maar niet alle. In zo een systeem 

wordt de switch van thuismedicatie naar het formulariumproduct automatisch voorgesteld en moet 

de arts zich er alleen nog akkoord mee verklaren. Vele van deze systemen bezitten ook een interactie 

checker en de voorgeprogrammeerde posologieën vermijden grote doseerfouten. Vergeet echter 

niet dat dit elektronisch voorschrijven aanleiding geeft tot nieuwe fouttypes (Collier, 2012). De 

sterkte van het systeem staat of valt met de kwaliteit van de gegevens ingebracht door de 

zorgverlener, zo ook voor de medicatiehistoriek (Cornish et al, 2005; FitzGerald, 2009). In afwachting 

van de mogelijkheid tot elektronisch voorschrijven kan bijvoorbeeld de medicatiemodule van KWS, 

opnieuw in samenwerking met UZ Leuven en AZ Groeninge, herwerkt worden om de 

gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Dit zal de overgang naar het volledig elektronisch werken met 

medicatie vergemakkelijken. 

 

In de toekomst kan gewerkt worden aan medicatie reconciliatie, bij opname, transfer én 

ontslag (Safer Health Now!, 2011), medicatie review en ontslagmanagement. Medicatie reconciliatie 

door arts of apotheker, een JCI-eis, is een ideale controletechniek om medicatiefouten, en de 

eventueel hieruit volgende schade aan de patiënt, te vermijden (Vira et al., 2006; Kane-Gill, 2013; 

Mueller et al., 2012; www.jointcommission.org/assets/1/18/SEA_35. PDF). Deze taak brengt een 

grote werklast en tijdsbesteding met zich mee, zodat best gefocust wordt op hoog risico patiënten 

(buckley, 2013; Mueller et al., 2012). Nederland stelt een voorbeeld. Het maakt deel uit van ‘the high 

5s’ project gelanceerd door de WHO in 2006 waarbij oorspronkelijk 5 landen over een periode van 5 

jaar, 5 uitdagingen aangingen met betrekking tot patiëntveiligheid. Een SOP of Standard Operating 

Procedure opgesteld rond medicatie reconciliatie zorgde er voor een reductie van het gemiddeld 

aantal niet intentionele discrepanties per patiënt met 90% (Van der Schrieck-de Loos et al., 2011).  

 

Voor elke patiënt streven we een optimale geneesmiddelentherapie na. Medicatie review 

kan ons daarbij helpen. Praktisch gezien is dit onmogelijk uit te voeren voor elke patiënt. De klinisch 

apotheker stelt, in samenwerking met een multidisciplinair team, de therapie op punt van een 

geselecteerde groep patiënten. Voor alle andere patiënten zal de apotheek binnenkort screenen op 

een aantal hoog risico geneesmiddelen. Wanneer deze triggers aanwezig zijn op het voorschrift van 

een patiënt, zal een klinische review gebeuren vóór aflevering.  

 

Farmaceutisch ontslagmanagement is voorlopig nog geen feit in ons ziekenhuis. Wij hebben 

geen aparte procedure, er zijn geen doelgroepen geïdentificeerd, geen verantwoordelijkheden 

vastgelegd (Steurbaut et al., 2010a). Met de nieuwe procedure hopen we tot aan het ontslag op het 

rechte pad te blijven. Wij willen de gekozen medicamenteuze therapie transparanter maken, zodat 
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fouten vermeden worden en zodat bij ontslag een correcte medicatielijst opgesteld kan worden. Een 

duidelijke medicatielijst bij ontslag is een laatste, maar zeer belangrijke zorgverlening aan de patiënt. 

Onduidelijkheden leiden tot slechte therapietrouw, dubbeltherapie, onderbroken of juist onnodige 

therapieën, frustraties en tijdverspilling bij de eerste lijn (Safer Health Now?, 2011). Het vermelden 

van onder andere de indicatie per geneesmiddel, de meest recente nierfunctiewaarde, 

gebruiksadviezen voor medicatie en een oplijsting van de gestopte en opgestarte geneesmiddelen 

(Dalleur et al., 2013) kan in de toekomst een belangrijke aanvulling zijn.  
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7.  CONCLUSIE 

 

Een procedure omtrent de thuismedicatie van een gehospitaliseerde patiënt werd uitgewerkt 

en in de praktijk gebracht. De nieuwe aanpak heeft als hoofddoel de medicatiefouten met betrekking 

tot thuismedicatie terug te dringen. We vinden er algemene afspraken in terug, afgetoetst bij een 

werkgroep, rond het bevragen van thuismedicatie, het evalueren, het voorschrijven, het 

substitueren, het noteren op het toedieningsblad en rond de medicatie(lijst) bij ontslag. Het 

toepassen ervan verzekert een goede intra- en transmurale verderzetting van de thuistherapie.  

 

De farmaceutische anamnese gebeurt nu efficiënter en op een gestandaardiseerde manier. 

De hieruit resulterende, kwalitatief betere en in KWS te registreren medicatiehistoriek is een 

betrouwbare bron voor alle zorgverleners. Een sensibilisatieposter spoort patiënten aan meer 

voorbereid naar het ziekenhuis te komen. Op de consultaties worden blanco medicatielijsten 

meegegeven met de patiënt zodat ze deze, met hulp van de eerste lijn, ingevuld terug kunnen 

meebrengen bij opname. Op spoed wordt een apart tool ter beschikking gesteld zodat ook hier de 

anamnese efficiënter kan verlopen. Door het gebruik van een orderblad worden wijzigingen in de 

geneesmiddeltherapie transparanter. Een praktische oplossing maakt generische substitutie tot een 

haalbare zaak voor de apotheek. Voor het toedieningsblad hameren we op een juiste notatie van 

thuismedicatie en eventuele substitutie. We verplichten ook het gebruik van het elektronisch 

systeem KWS om de ontslagmedicatielijst te genereren. De medicatiemodule van KWS heeft 

potentieel om substitutiefouten bij ontslag te vermijden. Tot slot werd ook de eerste lijn regio Aalst 

op de hoogte gebracht van onze nieuwigheden, zoals de medicatielijsten op de consultaties en deze 

bij ontslag. Zij zijn bereid samen te blijven werken aan een betere transmurale zorg. 

 

De zorgverleners hebben met deze procedure, de bijhorende documenten en 

ondersteunende initiatieven mooi materiaal in handen om de problematiek rond thuismedicatie aan 

te pakken. De week van de thuismedicatie wou hen daadwerkelijk tot actie aanzetten. Daar volledige 

implementatie nog niet gerealiseerd werd, kunnen we nog geen resultaten tonen. De apotheek wil 

blijvende ondersteuning bieden bij deze problematiek en zal verbeteropportuniteiten identificeren. 

 

Voor mezelf was dit werk een goede leerschool wat betreft multidisciplinaire projecten. Alle 

hiërarchische niveaus werden geconsulteerd om uiteindelijk ons doel te bereiken. Aan de weg naar 

meer medicatieveiligheid zal nooit een einde komen, maar talrijke vergaderingen en veel geduld 

later, hebben we een project neergezet waar wij, samen met de andere zorgverleners, in geloven.  
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BIJLAGE a: Thuismedicatie en hospitalisatie in het OLVZ: JCI-standaarden en 

meetelementen 

(Joint Commission International, 2014) 

 

MMU: MEDICATION MANAGEMENT AND USE           

3.1 ME 4 The hospital establishes and implements a process for how medications brought in by the  

  patient are identified and stored. 

4 ME 1 The hospital establishes and implements a process for the safe prescribing, ordering, and  

  transcribing of medications in the hospital. 

  → Beschrijf in procedure hoe men omgaat met thuismedicaPe: orderblad, medicaPeschema,  

  voorschrift, substitutie. 

4 ME 4 Patient records contain a list of current medications taken prior to admission, and this 

   information is made available to the pharmacy and the patient’s health care practitioners. 

  → Voor elke gehospitaliseerde paPënt moet de thuismedicaPe geregistreerd zijn in het  

  patiëntendossier. 

  → Via KWS kan de apotheker en andere zorgverleners de medicatiegegevens opvragen. 

4 ME 5 Initial medication orders are compared to the list of medications taken prior to admission,  

  according to the hospital’s established process. 

  → De arts is verantwoordelijk voor de bevraging van de thuismedicatie en voor het gepast 

  verderzetten van de thuismedicatie tijdens de hospitalisatie. 

4.1 ME 1c The required elements of complete medication orders or prescriptions include at least  

  c) When generic or brand names are acceptable or required 

  → Standpunt innemen hier is vooral van belang voor de subsPtuPeproblemaPek: we werken 

  met de merknamen van thuis- en ziekenhuismedicatie, niet voorschrijven op stofnaam (VOS). 

5.1  Medication prescriptions or orders are reviewed for appropriateness. 

  → Voorlopig ligt medicaPe review nog volledig in handen van de verantwoordelijke arts, 

  soms bijgestaan door een klinisch apotheker. Apotheek besteedt wel extra aandacht aan  

   'alert' geneesmiddelen en die geneesmiddelen die niet eigen zijn aan een bepaalde afdeling. 

  Opmerking: 

  -Mits mini-opleiding zouden verpleegkundigen ook kunnen optreden als 'gekwalificeerde 

   individuen' voor medicatie review. 

  -Review is niet nodig in spoedsituaties of als de voorschrijvende arts aanwezig is bij  

  toediening en monitoring of indien de medicatie onderdeel is van een diagnostische  

  procedure. 

6.2 ME 2 The hospital establishes and implements a process to govern the management, use, and  

  documentation of any medications brought into the hospital for or by the patient. 

  → Duidelijke afspraken nodig omtrent het gebruik van eigen medicaPe in het ziekenhuis. 

 AOP: ASSESSMENT OF PATIENTS             

1.  All patients cared for by the hospital have their health care needs identified through an  

  assessment process that has been defined by the hospital. 

  → RegistraPe van de thuismedicatie maakt deel uit van het assessment. 

1.1 ME 1 All inpatients and outpatients have an initial assessment that includes a health history and  
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  physical examination consistent with the requirements defined in hospital policy. 

  → Wat verwachten we voor gehospitaliseerden versus ambulanten? 

1.2 ME 1 The initial medical assessment, including health history, physical exam, and other  

  assessments required by the patient’s condition, is performed and documented within the 

   first 24 hours of admission as an inpatient or sooner as required by patient condition. 

1.2.1 ME 1 The medical assessment of emergency patients is based on their needs and condition and  

  documented in the patient record. 

  → Bij urgenPes kan behandelen prioritair zijn boven de anamnese. 

1.3 ME 1 Initial medical assessments conducted prior to admission to inpatient status or prior to an  

  outpatient procedure in the hospital are less than or equal to 30 days old. 

1.3 ME 4 The findings of all assessments performed outside the hospital are reviewed and/or verified  

  at the time of admission to inpatient status. 

         ACC: ACCESS TO CARE AND CONTINUITY OF CARE         

3.  The hospital designs and carries out processes to provide continuity of patient care services  

  in the hospital and coordination among health care practitioners. 

3.2 ME 1 The patient’s record or a summary of patient care information is transferred with the  

  patient to another service or unit in the hospital. 

3.2 ME 6 The summary contains any medications and other treatments. 

4.1 ME 1 Patients and families are educated about the safe and effective use of all medications,  

  potential side effects of medications, and prevention of potential interactions with  

  over-the-counter medications and/or food. 

  → Ontslagmanagement = taak arts. Momenteel niet haalbaar voor apotheek. 

4.3 ME 4 The discharge summary contains significant medications, including discharge medications. 

  → Naast de medicaPe bij ontslag vragen ze ook, indien relevant, een overzicht van de  

  medicatie toegediend tijdens hospitalisatie. 

4.4  The records of outpatients requiring complex care or with complex diagnoses contain  

  profiles of the medical care and are made available to health care practitioners providing 

   care to those patients.  

  → Voor ambulante paPënten die regelmaPg voor een korte behandeling naar het ziekenhuis  

  komen, moet de thuismedicatie ook geregistreerd worden in KWS. 

 

 MOI: MANAGEMENT OF INFORMATION           

10.1 The clinical record contains sufficient information to identify the patient, to support the  

  diagnosis, to justify the treatment, and to document the course and results of treatment. 

  → Het orderblad moet de therapie meer transparant maken. Dit is ook belangrijk voor  

  medicatie reconciliatie en review. 

11. ME 4 Those authorized to have access to the patient clinical record are identified in hospital policy. 

  → De apotheker wordt gezien als een geautoriseerd persoon die toegang heeR tot het 

  patiëntendossier.  

 

ME= meetelement 
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BIJLAGE b: Invulformulieren gebruikt bij de observaties 

1. 

INVULFORMULIER Individuele farmaceutische anamnese 

Afdeling:…………………………………………………………..  

Datum:………………………………. Patiëntcode:………… 

Type afdeling: Spoed / VE zonder KWS / VE met KWS 

Type opname: Ongepland / Gepland met of zonder preoperatief consult  

 

a. Farmaceutische anamnese 
 

Bron:  patiënt / familie / medicatielijst / preoperatief consult / vroegere gegevens / fiche rusthuis /  

huisarts / huisapotheker / andere:……………………………………………………………………....…………… 

Door wie?    arts / verpleegkundige / zorgkundige / andere…………………………………………………………… 

Wanneer?    onmiddellijk / binnen de 24u / binnen de 48u / later 

Wordt de naam van de patiënt geverifieerd?                                                                     Ja / Nee 

Gebeurt de bevraging a.d.h.v. een formulier?                                                                   Ja / Nee 

Is de farmaceutische anamnese een onderdeel van de algemene anamnese                   Ja / Nee 

Welke vragen?.............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wordt voor elk geneesmiddel nagevraagd: -de dosis?                                                         Ja / Nee 

             -het innametijdstip?                                         Ja / Nee 

                                                     -het toedieningsschema?                                 Ja / Nee 

Indien patiënt medicatielijst of medicatie zelf mee heeft:  

-Wordt alles overlopen?                                                                                      Ja / Nee 

 -Wordt ontbrekende info aangevuld door bevraging?                                          Ja / Nee 

-Wordt nagevraagd hoe actueel deze geneesmiddelen(-lijst) is?                               Ja / Nee 

Worden allergieën nagevraagd?                                                                                      Ja / Nee 

Zo ja, welke:……………………………………………………………………………………………………………………                          

Respons patiënt:…………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Wordt gevraagd thuismedicatie te laten meebrengen naar het ziekenhuis ?                        Ja / Nee 

Wordt er specifiek gevraagd naar: 

-Niet dagelijkse medicatie?                                                                                    Ja / Nee 

-Indien nodig medicatie?                                                                                       Ja / Nee 

-Druppeltjes?    Pleisters?    Spuiten?    Puffers?    Zalven?    Supplementen?    De pil?     
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Slaappillen?    Bloedverdunners?    Pijnstillers?    OTC?    Andere?........................... 

-Recent gestopte/gestarte medicatie?                                                                     Ja / Nee 

 -Therapietrouw?                                                                                                  Ja / Nee 

Wordt er ter afsluiting gevraagd of de patiënt niets vergeten is? 

  

Wat indien de patiënt zelf niet in staat is te antwoorden?................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Wordt een tweede bron geraadpleegd ter controle van de anamnese?                                Ja / Nee 

 Zo ja, welke?...................................................................................................................... 

Wat gebeurt er met het anamneseblad?........................................................................................... 

Hoeveel keer tijdens de opname is de thuismedicatie al bevraagd?................................................ 

 

Indien KWS: 

Gebeurt de ingave in KWS onmiddellijk tijdens de anamnese?                                           Ja / Nee 

 Indien nee, waar wordt info dan eerst op genoteerd?............................................................ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie geeft de medicatie in in KWS?.................................................................................................. 

Wordt de medicatiemodule gebruikt?                                                                             Ja / Nee 

Wordt naast naam / vorm / toedieningsweg nog iets ingevuld?.......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wordt de startdatum telkens ingegeven?                                                                         Ja / Nee 

Wordt een afdruk van de thuismedicatie vanuit KWS gemaakt                                            Ja / Nee 

Zo ja, wat wordt hiermee gedaan?....................................................................................... 

Wie schrijft de medicatie over op een (papieren) voorschrift?.......................................................... 

Kreeg de zorgverlener die met KWS werkt een opleiding?                                                  Ja / Nee 

Is deze opleiding voldoende voor de praktijk?                                                                    Ja /  Nee 

 

b. Validatie door arts (Dr………………………………………………….) 
 

Kijkt de arts de bevraagde thuismedicatie aandachtig na?                                                  Ja / Nee 

Wanneer kijkt de arts de thuismedicatie na?    Binnen het uur / binnen de 12u / binnen de 24u /  

     Later?........................... / / voor 1ste voorschrift / na 1ste voorschrift 

Ondertekent hij het anamneseblad?                                                                                Ja / Nee 

Brengt hij wijzigingen aan in de thuismedicatie?                                                               Ja / Nee 

Wordt nagedacht over eventuele substitutie?                                                                   Ja / Nee 

Welke bronnen worden ev. voor substitutie gebruikt?...................................................................... 

Wordt aan preoperatief geneesmiddelenmanagement gedaan?                                         Ja / Nee 

 Zo ja: welke geneesmiddelcategorieën?................................................................................ 

 

c. Noteren op voorschrift/medicatieschema 
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Stelt de arts onmiddellijk na de validatie een 1ste voorschrift op?                                     Ja / Nee 

-Indien niet onmiddelijk: wanneer wel?............................................................................... 

  1ste voorschrift nog vóór de validatie van de thuismedicatie door de arts?    Ja / Nee 

Hoe worden latere wijzigingen gecommuniceerd naar de verpleging?...................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

-Indien niet door de arts? Wie stelt het voorschrift dan op?................................................... 

  Wordt dit voorschrift nog gecontroleerd door de arts?                                Ja / Nee 

Eerst voorschrift, dan transcriptie naar het medicatieschema?                                            Ja / Nee 

Wordt een onderscheid gemaakt tussen thuis en nieuwe medicatie op het medicatieschema?Ja / Nee 

 Indien ja, hoe?.................................................................................................................... 

Wordt het medicatieschema na transcriptie ondertekend door de arts?                               Ja / Nee 

Wordt de thuismedicatie apart vermeld in het patiëntendossier?                                       Ja / Nee 

 

d. Afhandeling info van apotheek ivm substitutie/formularium 
 

Wordt er gecommuniceerd vanuit apotheek over uitgevoerde substitutie?                             Ja / Nee 

 Via communicatieformulier?                                                                                  Ja / Nee 

 Via telefoon naar arts / naar verpleging 

Wordt het communicatieformulier van de apotheek in het patiëntendossier geklasseerd?     Ja / Nee  

Worden de geneesmiddelen na substitutie aangepast op het medicatieschema?                 Ja / Nee 

Hoe?.................................................................................................................................. 

Neemt de arts nota van de substitutie / gebruikt de arts deze info bij het toeren?                  Ja / Nee 

Wordt op volgende voorschrift het formulariumproduct dan voorgeschreven?                    Ja / Nee    

 Indien nee, reden:……………………………………………………………………………………………………………                             

 

 

 

 

Kanttekeningen:  

 Bron: Steurbaut, S. et al. (2010). Transmurale zorg. In: VZA Handboek Medicatieveiligheid. 
 

“ de  privacy van de patiënt dient altijd gerespecteerd te worden en patiënten hebben het recht om vragen 

m.b.t. hun medicatie niet te beantwoorden; 

daarom is het ook belangrijk om de patiënt te  informeren met welk doel de vragen worden 

gesteld; wanneer het voor de patiënt duidelijk is dat de bevraging uitsluitend als doel heeft om de 

medicatieveiligheid te garanderen en te maximaliseren, zal hij doorgaans coöperatiever zijn; communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen met de moeilijke situatie waarin de 

patiënt kan verkeren zijn hierbij essentieel; 

indien er omwille van onduidelijkheden contact dient genomen te worden met familie of  

zorgverleners uit de eerste lijn dient eerst de toestemming van de patiënt te worden gevraagd; 

wanneer je toestemming hebt is  het een goede praktijk om jezelf eerst voor te stellen en je taak te 

omschrijven om vervolgens de vra(a)g(en) te stellen zonder evenwel medische informatie 

door te geven; identificeer de specifieke noden/risico’s van de patiënt en tracht hier de nodige tijd voor vrij te maken; 
een bejaarde gepolymediceerde patiënt zal meer opvolging vereisen dan een jongere volwassene met slechts 

occasioneel geneesmiddelengebruik.‟ 
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2. 

INVULFORMULIER thuismedicatie: 

Afdeling:…………………………………………………………..  

Periode observatie:…………………………………………… 

Type afdeling: spoed / VE znd KWS / VE met KWS 

Type opname: Ongepland / Gepland met of zonder preoperatief consult  

 

a. Farmaceutische anamnese 
 

Bestaat er een interne procedure voor anamnese op de dienst?            Ja / Nee 

Is de farmaceutische anamnese een onderdeel van de algemene anamnese?          Ja / Nee 

Gebeurt de bevraging a.d.h.v. een formulier?                                                                   Ja / Nee 

Waar wordt de thuismedicatie bewaard op de afdeling?................................................................... 

Waar wordt het anamneseblad geklasseerd?..................................................................................... 

Wordt de thuismedicatie apart vermeld in het patiëntendossier?                                       Ja / Nee 

Wordt een nieuwe farmaceutische anamnese uitgevoerd bij intramurale transfer?                Ja / Nee 

 Hoe uitgebreid?................................................................................................................... 

 

Indien KWS: 

Wordt de medicatielijst opgesteld in KWS verder nog geraadpleegd?                                  Ja / Nee 

 Zo ja, wanneer?.................................................................................................................. 

Krijgt iedereen die met KWS werkt een opleiding?                                                             Ja / Nee 

Is deze opleiding voldoende voor de praktijk?                                                                    Ja /  Nee 

 

b. Opstellen voorschrift/medicatieschema 
 

Wordt het anamneseblad ondertekend door de arts?                                                        Ja / Nee 

Bestaan er op de afdeling regels rond substitutie?                                                          Ja / Nee 

Wie stelt de voorschriften op?......................................................................................................... 

 Indien niet de arts, worden ze dan nog gecontroleerd door de arts?                       Ja / Nee 

Wordt standaard voor 5 dagen voorgeschreven?                                                               Ja / Nee 

Wordt het medicatieschema na transcriptie ondertekend door de arts?                               Ja / Nee 

Is er een duidelijk onderscheid tussen thuis- en nieuwe medicatie op het medicatieschema? Ja / Nee 

 Indien ja, hoe?.................................................................................................................... 

Basisdocument verpleging voor toediening geneesmiddelen = medicatieschema?             Ja / Nee 

Basisdocument arts voor toeren:……………………………………………………………………………………………. 

 

c. Substitutie / Geneesmiddelenformularium 
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Kent men de begrippen generische/therapeutische substitutie? Is substitutie een probleem? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gebruik BCFI? Formularium? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wordt patiënt geïnformeerd over substitutie naar formulariumgeneesmiddelen?             Ja / Nee 

Hoe?.....…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wordt bij de ontslagmedicatie het formulariumgeneesmiddel vermeld of wordt teruggegrepen naar 

het geneesmiddel dat de patiënt van thuis al nam?  

 Bij ontslagbrief arts?                                                                                               

Bij ontslagmedicatieschema verpleegkundigen?                                                        

 

d. Algemeen 
 

Is belang thuismedicatie bij arts/verpleging duidelijk? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Is belang thuismedicatie bij patiënt duidelijk? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Positieve punten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verbeterpunten: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Algemeen oordeel volledigheid anamnese: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Belemmeringen om met KWS, tabblad thuistherapie te werken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Beschrijving flow tot en met eerste ontvangst geneesmiddelen voor een patiënt: 

… 

 

 

 

Kopie formulier anamnese bijvoegen 
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METING correct gebruik info thuismedicatie: 

Afdeling:…………………………………………………………..  

Periode observatie:…………………………………………… 

Type afdeling: spoed / VE znd KWS / VE met KWS 

Type opname: Ongepland / Gepland met of zonder preoperatief consult  

 

Analyse thuismedicatie:  

- Dubbelmedicatie, onbehandelde indicaties, doseringsfouten, transcriptiefouten, 

substitutiefouten, interacties… 

 

REGISTRATIE discrepanties/fouten: 

 

 

 

 

 

 

REGISTRATIE klinische adviezen: 

 

 

 

 

 

 

OPMERKINGEN: 
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3. 

INVULFORMULIER Individuele farmaceutische anamnese 

Preoperatief consult  

Consultatie:…………………………………………………………..  

Dokter:………………………………………………………………… 

Datum:……………………………….  

 

a. Farmaceutische anamnese 
 

I. Wordt een lijst meegegeven om thuis de medicatie op in te vullen?                                  Ja / Nee 

II. Wordt gevraagd thuismedicatie mee te brengen naar het ziekenhuis?                            Ja / Nee 

Wordt er al gewerkt met een medicatiezak?                                                         Ja / Nee 

Zo niet, wat denkt arts hiervan?........................................................................................... 

Bij vraag om lijst/medicatie mee te brengen: welke info/uitleg geeft de arts mee aan de patiënt? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. Indien een bevraging van de thuismedicatie gebeurt: 
 

Is de farmaceutische anamnese een onderdeel van de algemene anamnese                   Ja / Nee 

Bron:  patiënt / familie / medicatielijst / preoperatief consult / vroegere gegevens / fiche rusthuis /  

huisarts / huisapotheker / andere:………………………………………………………………..…………..……… 

Door wie wordt de patiënt bevraagd?  arts / secretaresse / andere: ………………………………………………. 

Gebeurt de bevraging van de thuismedicatie a.d.h.v. een apart formulier, specifiek voor de 

farmaceutische anamnese?                                       Ja / Nee 

Welke vragen worden aan de patiënt gesteld om de thuismedicatie te achterhalen? ......................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Worden allergieën nagevraagd?                                                                                      Ja / Nee 

Zo ja, welke:……………………………………………………………………………………………………………………                          

Wordt er specifiek gevraagd naar: 

 -Indien nodig medicatie?                                                                                       Ja / Nee 

 -Niet dagelijkse medicatie?                                                                                    Ja / Nee 

 -Recent gewijzigde medicatie?                                                                               Ja / Nee 

 -Therapietrouw?                                                                                                  Ja / Nee 
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-Druppeltjes?    Pleisters?    Spuiten?    Puffers?    Zalven?    Supplementen?    De pil?     

 Slaappillen?    Bloedverdunners?    Pijnstillers?    OTC?    Andere?.................................... 

Wordt een tweede bron geraadpleegd ter controle van de anamnese?                                Ja / Nee 

 Zo ja, welke?...................................................................................................................... 

Wordt de thuismedicatie op het moment van het consult al geëvalueerd?                            Ja / Nee 

Ondertekent de arts het anamneseblad?                                                                         Ja / Nee 

Informeert de arts de patiënt over de substitutie naar formulariumgeneesmiddelen?         Ja / Nee 

 Hoe?.................................................................................................................................. 

Bespreekt de arts welke geneesmiddelen preoperatief gestopt moeten worden?               Ja / Nee 

Waar wordt anamneseblad bewaard tot opname?........................................................................... 

Wordt de info al opgenomen in het patiëntendossier?                                                      Ja / Nee 

Wordt de thuismedicatie duidelijk, volledig en apart vermeld in patiëntendossier?       Ja / Nee 

 

Indien KWS: 

Gebeurt de ingave in KWS onmiddellijk tijdens de anamnese?                                           Ja / Nee 

 Indien nee, waar wordt info dan eerst genoteerd?................................................................ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie geeft de medicatie in in KWS?.................................................................................................. 

Wordt de medicatiemodule gebruikt?                                                                             Ja / Nee 

Indien ja: -wordt naast naam / vorm / toedieningsweg nog iets ingevuld?............................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

-Wordt de startdatum telkens ingegeven?                                                 Ja / Nee                                                  

Wordt een afdruk van de thuismedicatie vanuit KWS gemaakt?                                           Ja / Nee 

Zo ja, wat wordt hiermee gedaan?....................................................................................... 

Kreeg de zorgverlener die met KWS werkt een opleiding?                                                  Ja / Nee 

Is deze opleiding voldoende voor de praktijk?                                                                    Ja /  Nee 

 

b. Algemeen 
 

Is belang thuismedicatie bij patiënt duidelijk? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Belemmeringen om met KWS, tabblad thuismedicatie te werken? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Beschrijving flow patiënt en zijn thuismedicatie tijdens consultatie: 

… 

 

Kopie formulier anamnese of medicatielijst bijvoegen
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BIJLAGE c: Voorbeelden en analyse van geobserveerde medicatiefouten 

Medicatiefout Soort fout Oorzaak 

Ontslagmedicatie: Coveram®    +     Amlor® en perindopril Dubbelmedicatie Substitutie 

Analyse ontslagpapieren en ontslagmedicatie van één patiënt: Dubbelmedicatie Substitutie 

Totalip® thuismedicatie, Lipitor® uit ZH, atorvastatine op ontslagschema   

Omeprazole thuismedicatie, Pantomed® uit ZH, pantoprazole op schema   

Lormetazepam 1 mg thuismedicatie, Loramet® 2 mg uit ZH, Loramet® 1 mg op 

schema     

Zakje ontslagmedicatie bevatte metformine (thuismedicatie), Metformax® en 

Glucophage® (uit ZH) Dubbelmedicatie Substitutie 

Emcoretic® 10/25, voorgeschreven als Emcoretic® 25, geregistreerd in apo als 

bisoprolol 2,5 mg Transcriptiefout, interpretatiefout Onvoldoende aandacht/kennis 

Heria® = geregistreerde thuismedicatie, maar niet op medicatieschema noch 

ontslagbrief (terwijl nergens vermelding van stop). Transcriptiefout  

Onvoldoende aandacht, nalatigheid 

tot noteren, zelftoediening? 

 Fiche RVT versus het medicatieschema: 1 versus 2 comprimés Totalip® Transcriptiefout Onvoldoende aandacht 

Clexane® 60 mg 2x daags niet doorgeschreven op volgend medicatieschema -> 2 

dagen niet toegediend  Transcriptiefout Onvoldoende aandacht 

Aggrenox® 60 caps' op fiche RVT, zo geregistreerd op spoed en later ook 

voorgeschreven als 'Aggrenox® 60 mg' Interpretatiefout, leesfout Onvoldoende aandacht/kennis 

Dosering Lasix® onduidelijk vermeld op spoeddossier: 20 of 40 mg ? -> laagste 

genomen op medicatieschema verpleegafdeling Communicatiefout, interpretatiefout Onvoldoende kennis 

Patiënt op Marcoumar® (vit K-antagonist) nam als 'snoepje' Calx plus® wat 

vitamine K1 bevat (65 µg = 86% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid).  Interactie Onvolledige bevraging 

‘Diovane® ?’ op medicatieschema. Dosis? Doseringsfout Onvolledige bevraging 

Cosopt® (dorzolamide + timolol) en Lumigan® (bimatoprost) op 

medicatieschema, maar NIET vermeld welk oog ! Toedieningsfout Onvolledige bevraging 

Geen slaapmiddelen op medicatieschema -> geen toediening -> patiënt beleeft 

slapeloze nacht  Onbehandelde indicatie Onvolledige bevraging 

Patiënt met voorgeschiedenis van jicht en hyperuricemie -> krijgt hiervoor niets 

van geneesmiddelen  Onbehandelde indicatie 

Onvolledige bevraging /                               

geen medicatiereview 
ZH = ziekenhuis, RVT = rust- en verzorgingstehuis
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BIJLAGE d: Procedure ‘Farmaceutische anamnese, thuismedicatie tijdens hospitalisatie en 

ontslagmedicatie’ 

 

 

 
Overzicht 
 

1. Samenvatting, overzicht 
2. Doelstellingen 
3. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
4. Farmaceutische anamnese 

4.1    Belang + inhoud medicatiehistoriek 

4.2    Informatiebron 

4.3    Wanneer? 

4.4    Door wie?  

4.5    Stappenplan farmaceutische anamnese 

4.6    Werkinstructie farmaceutische anamnese 

4.7    Anamnese i.g.v. intramurale transfer 

5. Elektronisch registreren in KWS 
6. Orders m.b.t. thuismedicatie 
7. Medicatieschema 
8. Toedienen en bewaren van thuismedicatie  
9. Voorschrijven 
10. Substitutie 
11. Ontslag 

11.1    Medicatielijst bij ontslag en ontslagbrief 
11.2    Medicatie meegeven bij ontslag 

12.  Noodprocedure 
13.  Melding 
14.  Kwaliteitsopvolging 
15.  Bijlagen 
16.  Referenties 

16.1    Gerelateerde documenten 
16.2    Wetgeving 

17.  Disclaimer(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedure ‘Farmaceutische anamnese, thuismedicatie tijdens hospitalisatie en ontslagmedicatie' 
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1.  Samenvatting, overzicht 
 
Het merendeel van de patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis nemen reeds van thuis uit 
medicatie. Bij opname moet zo snel mogelijk een lijst van deze thuismedicatie beschikbaar komen 
opdat de arts deze kan evalueren i.f.v. de klinische toestand. De meeste van deze geneesmiddelen 
zullen verder genomen moeten worden in het ziekenhuis en worden dan aangeleverd door de 
ziekenhuisapotheek.  
 
Deze tekst beschrijft de correcte bevraging van de thuismedicatie en omvat daarnaast alle stappen in 
het medicatiegebeuren rond thuismedicatie: registratie in KWS, formuleren van orders, noteren op het 
medicatieschema, voorschrijven, substitueren, medicatie bij ontslag. 
 

 
Hieronder volgt een overzicht van het geneesmiddelenproces in geval van thuismedicatie. Elk van 
onderstaande stappen wordt verder in de tekst uitvoerig toegelicht. 

 
 
 

Farmaceutische anamnese (m.b.v. stappenplan) 

↓ 

Registreren thuismedicatie in medicatiemodule KWS, tabblad thuistherapie 

↓ 

Afdrukken van overzicht thuismedicatie vanuit KWS  

↓ 

Evaluatie thuismedicatie; arts formuleert orders 

↓ 

Verder te nemen thuismedicatie wordt overgenomen op medicatieschema 

↓ 

Voorschrift wordt opgesteld o.b.v. medicatieschema 

↓ 

Substitutie-info wordt genoteerd op medicatieschema  

↓ 

Ontslag: aanpassen thuismedicatie in KWS 

Uitprint ontslagmedicatieschema + ambulante voorschriften 
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2.  Doelstellingen 
 

- Het bekomen van een optimale medicatiehistoriek door één bevraging op een 

gestandaardiseerde manier, zo snel mogelijk na opname.  

Dit overzicht van de thuismedicatie kan dan door alle belanghebbenden (arts-specialist, 

afdelingsverpleegkundige, anesthesist, ontslagplanner, apotheker) zowel elektronisch in KWS 

als op papier in het patiëntendossier geraadpleegd worden.  

- Een correcte en uniforme manier van werken met thuismedicatie zodat het aantal 

medicatiegerelateerde problemen en/of onduidelijkheden i.v.m. thuismedicatie afneemt. 

 
 

3.  Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
 
Alle zorgverleners die werken met gehospitaliseerde patiënten die reeds van thuis uit medicatie 
nemen, moeten deze richtlijn volgen. Dit zijn in de eerste plaats arts en verpleegkundige, maar 
daarnaast ook bv. medewerkers die opnames/ontslagen behandelen, apotheekmedewerkers. 
 
De specifieke onderdelen uit deze procedure waarbij sprake is van het elektronisch systeem KWS 
(Klinisch WerkStation), dienen gevolgd te worden door alle afdelingen waar KWS operationeel is.  
 
 

4.  Farmaceutische anamnese 
 

4.1. Belang + inhoud medicatiehistoriek 
 

Voor een optimale, kwalitatieve en veilige geneesmiddelentherapie is het belangrijk dat de 

behandelende arts, de verpleegkundigen en andere bevoegde zorgverleners op de hoogte zijn van alle 

medicatie (al dan niet voorschriftplichtig) die de patiënt reeds thuis innam. Een overzicht van de 

thuismedicatie moet een correcte verderzetting van de chronische therapie mogelijk maken en kan 

voorkomen dat een interactie optreedt tussen de thuismedicatie en de geneesmiddelen die in het 

ziekenhuis worden voorgeschreven, de onderzoeken of behandelingen. Opname in het ziekenhuis kan 

ook een medicamenteuze oorzaak hebben waarvoor kennis van de thuistherapie noodzakelijk is. 

 

Onder ‘thuismedicatie’ worden naast de klassieke pillen en comprimés ook andere vormen en 

preparaten verstaan (die de patiënt niet altijd als een geneesmiddel beschouwt): puffers, 

medicatiepleisters, zalven, oog-/oordruppels, spuiten, slaapmedicatie, vrij te verkrijgen 

geneesmiddelen (zoals aspirine), pijnstillers, voedingssupplementen, cortisonepreparaten, hormonale 

preparaten (zoals de anticonceptiepil), geneeskrachtige kruiden, homeopathische middelen ed.  

Ook geneesmiddelen die de patiënt slechts één keer per week inneemt, één keer per maand of enkel 

indien nodig mogen niet vergeten worden, evenals de recent gewijzigde/gestopte geneesmiddelen. 

 

Bij deze medicatiehistoriek hoort ten slotte ook de registratie van eventuele geneesmiddelallergieën of 

overgevoeligheden. 

 

4.2. Informatiebron 
 

De patiënt of (mits akkoord van de patiënt) zijn nabije familie zijn in eerste instantie de 

informatiebron. Meegebrachte geneesmiddelen in blister of verpakking waarop alle informatie duidelijk 

leesbaar is, kunnen aangewend worden als controle bij de bevraging. Hetzelfde geldt voor 

meegebrachte medicatielijstjes. 
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Contact kan opgenomen worden met de behandelende huisarts, officina-apotheker, woonzorgcentrum 

of andere betrokken gezondheidsbeoefenaars.  

Bij heropname kan een recente ontslagbrief ook een bron van thuismedicatie zijn. Hierbij moet echter 

bij de patiënt worden afgetoetst of er sinds het einde van de vorige hospitalisatie medicatie gewijzigd 

werd. 

 

Het raadplegen van een tweede bron moet steeds nagestreefd worden en is noodzakelijk in elk geval 

van onduidelijkheid of twijfel omtrent de thuistherapie. 

 

4.3. Wanneer? 
 

De farmaceutische anamnese maakt deel uit van de algemene anamnese (cfr. Policy ‘Evaluatie van de 

opgenomen patiënt’). Hoewel gesteld wordt dat dit initiële assessment voor elke gehospitaliseerde 

patiënt moet gebeuren binnen de 24 uur na opname, is het opstellen van de medicatiehistoriek een 

topic dat zo snel mogelijk dient te gebeuren.  

Enkele uitzonderingen: 

• Bij een urgente opname (levensbedreigende situatie) is behandelen prioritair boven het 

uitvoeren van de anamnese. 

• Een door chirurgiepatiënten ingevulde pre-opname fiche met vermelding van de 

medicatiehistoriek wordt aanvaard als deze max. 30 dagen voor opname op de juiste manier 

tijdens een consultatie afgenomen werd. Bij opname worden evenwel wijzigingen nagevraagd 

en, indien aanwezig, geregistreerd in KWS / patiëntendossier. 

 

4.4. Door wie? 
 
Voor gehospitaliseerde patiënten dient de thuismedicatie correct én volledig in de medicatiemodule 

van KWS ingebracht te worden. De inhoud van de medicatiehistoriek is de verantwoordelijkheid van 

de behandelende arts. Hij kan zich voor de farmaceutische anamnese en de ingave in KWS wel laten 

bijstaan door andere zorgverleners zoals verpleegkundigen, stagiair-artsen.  

 

4.5. Stappenplan farmaceutische anamnese 
 

De farmaceutische anamnese is een belangrijk onderdeel van de algemene anamnese dat de nodige 

aandacht moet krijgen, net omdat de evaluatie ervan de basis is voor de geneesmiddelentherapie in 

het ziekenhuis. 

Het ‘stappenplan farmaceutische anamnese’ fungeert als een leidraad bij de bevraging van de 

thuismedicatie. Het formulier vermeldt alle topics die bevraagd dienen te worden om tot een zo 

optimaal mogelijke medicatiehistoriek te komen. Naast medicatie en allergie worden vragen 

gesuggereerd i.v.m. een aantal belangrijke ziekten. Bij een positief antwoord op één van deze kan de 

bevrager dan verder doorvragen naar ziektespecifieke medicatie (bv. patiënt heeft last van de 

luchtwegen, astma -> vraag dan naar puffers).  

 

Het stappenplan is beschikbaar op intranet (zie Intranet – Apotheek – Thuismedicatie - Stappenplan 

anamnese thuismedicatie). Er wordt aanbevolen dit formulier steeds te gebruiken, alleszins totdat 

men in staat is zelfstandig een goede en volledige anamnese uit te voeren. 

 

De registratie van de geneesmiddelen, bekomen d.m.v. het formulier, gebeurt in de medicatiemodule 

van KWS, tabblad (thuis-)therapie (zie verder 5. KWS ingave). 
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Opm: Enkel wanneer KWS niet operationeel is, kan via intranet een aangepaste versie van het 

stappenplan afgeprint worden waarbij plaats voorzien is voor de notering van de thuismedicatie en de 

geneesmiddelallergieën. Onderaan deze versie is plaats voorzien voor 2 handtekeningen van de 

dokter(s): één voor uitgevoerde controle van de geregistreerde thuismedicatie en één na evaluatie 

van deze thuismedicatie. Stoporders mogen immers ook rechtstreeks op dit document aangeduid 

worden (zie 7. Orders m.b.t. thuismedicatie) 

Zie Intranet – Apotheek – Thuismedicatie – Stappenplan anamnese thuismedicatie gv niet 

operationeel KWS 

 

4.6. Werkinstructie farmaceutische anamnese 
 

• Gebruik het ‘stappenplan farmaceutische anamnese’ als leidraad om tot een optimale 

historiek te komen: 

� Controleer de identiteit van de patiënt. 

� Bevraag de thuismedicatie (dagelijks/ niet dagelijks) op een correcte, volledige 

manier: 

volledige naam, sterkte, vorm, toedieningsweg, de hoeveelheid per 

innametijdstip, de frequentie, eventuele opmerkingen  

� Ingeval van medicatielijstjes of meegebrachte medicatie: check volledigheid en 

accuraatheid 

� Bevraag extra de speciale toedieningsvormen, vaak vergeten geneesmiddelen, 

niet voorschriftplichtige geneesmiddelen, recent gestopte/gestarte 

geneesmiddelen … 

� Leg de link tussen door de patiënt aangebrachte ziekten en daarbijhorende 

medicatie.  

� Ga geneesmiddelallergieën en overgevoeligheden na. 

• Geef de medicatie in in de medicatiemodule van KWS (tabblad thuistherapie), indien 

mogelijk bedside tijdens de bevraging.  

• Registreer eventuele allergieën en de aard van de allergische reactie in de 

probleemmodule van KWS. 

• Indien vorige stappen niet door de behandelende arts uitgevoerd werden: laat de lijst 

aanvullen/controleren door de arts.  

• Druk de lijst af vanuit KWS. 

 

Let op:  

Medicatie is iets dat correct of niet correct is. Dosis, frequentie, bijvoegsels (chrono, retard, 

e.d.) zijn geen details, maar noodzakelijke informatie.  

 

      4.7    Anamnese i.g.v. intramurale transfer 
 

Bij transfer van een patiënt naar een andere afdeling wordt het patiëntendossier mét 

medicatieschema, medicatiehistoriek en orderblad doorgegeven. De farmaceutische anamnese moet 

niet hernomen worden. 

De taak van de arts-specialist bij een nieuwe patiënt op de afdeling beperkt zich tot herevaluatie van 

de medicatiehistoriek en de huidige therapie. 

Indien de te geven medicatie overgeschreven wordt op een nieuw medicatieschema, dient deze 

transcriptie gecontroleerd te worden op overschrijffouten. 
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5. Elektronisch registreren in KWS 
 

De ingave van thuismedicatie in KWS gebeurt via de medicatiemodule, tabblad ‘(thuis)therapie’.  

De thuismedicatie wordt ingegeven met de naam zoals die gekend is door de patiënt. 

Voor een correcte registratie van de thuismedicatie in KWS, wordt de KWS handleiding ‘Werken met 

de medicatiemodule’ gevolgd. (Zie Intranet – Apotheek – Thuismedicatie – KWS-handleiding: werken 

met de medicatiemodule) 

Let op: Ook wanneer de patiënt van thuis uit geen medicatie neemt, moet dit geregistreerd worden in 

KWS.  

Kies in het tabblad (thuis)therapie: nieuw – medicatie – vrij (ipv enkelvoudig) – type ‘andere’ 

en geef in als vrij tekst ‘geen thuismedicatie’. Kies een willekeurige toedieningsweg zodat het 

weggeschreven kan worden. 

 

In de assessmentmodule in KWS dient, ter initiële evaluatie van elke opgenomen patiënt, naast de 

reden van opname, medische voorgeschiedenis e.d., ook de thuismedicatie ingevuld te worden. 

Wanneer men via deze weg het topic thuistherapie aanklikt, komt men ook in het tabblad 

(thuis)therapie terecht. Info die al onder dit tabblad zou staan, wordt overgenomen in de assessment 

module. 

 

Op het moment dat de arts oordeelt dat een zo goed mogelijk medicatieoverzicht bekomen werd, 

wordt vanuit KWS één afdruk van de thuismedicatie gemaakt.  

 

Belangrijk is dat de registratie van thuismedicatie in KWS goed gebeurt zodat hier betrouwbare 

informatie kan gevonden worden, direct aanwendbaar door belanghebbende zorgverleners. Echter, er 

kan niet vermeden worden dat fouten in de medicatiehistoriek pas na de initiële afdruk duidelijk 

worden en dan gecorrigeerd worden via het orderblad (zie 7. Orders m.b.t. thuismedicatie). De meest 

actuele informatie m.b.t. medicatiehistoriek zal zich daarom steeds in het papieren patiëntendossier 

bevinden. 

 

Gedurende de hospitalisatie wordt de medicatie in de thuistherapiemodule niet aangepast. Bijgevolg is 

tot de ontslagdatum in KWS een overzicht te vinden van de medicatie die een patiënt nam vóór zijn 

hospitalisatie.  

Bij ontslag wordt de medicatielijst wel terug gegenereerd via KWS  (zie 11.1 Medicatielijst bij ontslag 

en ontslagbrief). 

 

 

6. Orders m.b.t. thuismedicatie 
 

Het orderblad verzamelt alle mogelijke opdrachten voor geneesmiddelen, medische handelingen, 

onderzoeken. Deze door de arts getekende orders moeten de gekozen therapie in het ziekenhuis 

transparanter maken. 

 

Ook voor de thuismedicatie moeten orders geformuleerd worden. Dit gebeurt na evaluatie door de 

behandelende arts over het al dan niet verderzetten van de thuismedicatie. 

De KWS-afdruk van de ingebrachte thuismedicatie doet dienst als dat onderdeel van het orderblad dat 

betrekking heeft op de thuismedicatie. Hierop kan de arts eigenhandig stoporders duidelijk maken, 

bijvoorbeeld door het geneesmiddel te doorhalen. 
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Wanneer de arts een dosis wil aanpassen van een thuisgeneesmiddel, dan krijgt het geneesmiddel in 

de oude dosis een stoporder. Het geneesmiddel in de correcte dosis wordt dan als nieuw order op het 

gewone orderblad genoteerd (cfr. Procedure ‘Het orderblad’). 

 

De evaluatie gebeurt zo snel mogelijk, bij voorkeur door de arts-specialist, en moet idealiter afgerond 

zijn voor de 1ste toediening van geneesmiddelen in het ziekenhuis. Na deze evaluatie ondertekent, 

stempelt en dateert de arts deze afdruk. 

Een verpleegkundige neemt dan alle thuismedicatie die geen stoporder gekregen heeft over op het 

medicatieschema en bewaart de geëvalueerde afdruk in het patiëntendossier.  

 

Een order voor een nieuw op te starten geneesmiddel of latere wijzigingen aan de thuismedicatie 

komen niet op deze afdruk, maar op het gewone orderblad.  

Ook wanneer een arts op een later tijdstip een fout verneemt in de geregistreerde medicatiehistoriek, 

dan noteert hij de correctie als order op het orderblad met duidelijke vermelding van wat mis is en 

wat het dan wel moet zijn (zodat de juiste medicatie kan worden voorzien).  

 

 

7. Medicatieschema 
 

Een verpleegkundige neemt alle thuismedicatie die verder genomen dient te worden over op het 

medicatieschema. Dit medicatieschema is de basis voor de toediening van geneesmiddelen. 

Om een duidelijk onderscheid te creëren tussen verder gezette thuismedicatie en nieuw opgestarte 

medicatie, krijgt deze eerste een (T) achter zich.  

Bv. Simvastatine EG 20 mg 1 x 1 co (T) 

 

De thuismedicatie komt met de naam zoals gekend door de patiënt op het medicatieschema te staan. 

I.g.v. substitutie wordt het formulariumproduct, voorafgegaan door een pijltje, naast het originele 

geneesmiddel vermeld. (zie 10. Substitutie) 

 

Cfr. procedure ‘Afspraken noteren medicatie op medicatieschema’. 

 

Neem ook belangrijke geneesmiddelallergieën over op het medicatieschema. 

 

 

8. Toedienen en bewaren van thuismedicatie 
 

Thuismedicatie wordt, op enkele goed gedefinieerde uitzonderingen na, niet gebruikt tijdens de 

hospitalisatie (cfr. procedure ‘Geneesmiddelen van opname tot ontslag’).  

Eenvoudig gesteld mag de eigen thuismedicatie enkel toegediend worden tot aan de levering door de 

apotheek of wanneer het gaat om zeer specifieke medicatie (anticonceptie, vitamines, 

studiemedicatie, HIV-medicatie). 

De thuistherapieën die verdergezet moeten worden in het ziekenhuis, moeten bij opname zo snel 

mogelijk en maximaal omgeschakeld worden naar medicatie geleverd vanuit de ziekenhuisapotheek. 

 
De thuismedicatie dient duidelijk afgescheiden te worden van de ziekenhuismedicatie. Hiertoe wordt 

alle thuismedicatie per patiënt in een zak gestopt, voorzien van een patiëntenidentificatieklever en de 

vermelding ‘thuismedicatie’.  

Elke afdeling definieert een plaats voor bewaring van de thuismedicatie tot aan ontslag of geeft de 

medicatie met de familie terug mee naar huis. 
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9. Voorschrijven 
 

Uitgaande van het medicatieschema wordt ook het medicatievoorschrift opgemaakt.  

Zie procedure ‘Geneesmiddelen van opname tot ontslag’ voor de regels i.v.m. correct voorschrijven.  

 

Aangezien de eigen meegebrachte medicatie niet toegediend mag worden in het ziekenhuis (mits 

uitzonderingen cfr. Procedure ‘Geneesmiddelen van opname tot ontslag’), dient alle thuismedicatie 

vervangen te worden door geneesmiddelen aangeleverd vanuit de ziekenhuisapotheek. Voor alle 

thuismedicatie moet dus een voorschrift voorzien worden. Op dit voorschrift wordt de thuismedicatie 

met zijn originele naam vermeld, tenzij het correcte formulariumproduct voor een geneesmiddel 

gekend is.  

 

 

10.  Substitutie 
 

De ziekenhuisapotheek zal zo snel mogelijk de voorgeschreven geneesmiddelen ter beschikking 

stellen, maar heeft niet alle mogelijke medicatie voorradig. De ziekenhuisapotheek werkt met een 

formularium; een weloverwogen lijst van geneesmiddelen die de apotheek steeds op voorraad houdt.  

Zo kan het gebeuren dat de ziekenhuisapotheek enkel beschikt over een alternatief, zodat 

gesubstitueerd wordt naar dit formulariumproduct.  

 

Voor frequent voorkomende generische substituties (= zelfde actieve stof) gebeurt de communicatie 

via de medicatiesticker geleverd bij de individuele distributie. Hierop wordt voor elk af te leveren 

formulariumproduct de actieve stof en enkele courante merknamen vermeld. (bv. Bisoprolol EG® 

compr 5mg, bisoprolol, Emconcor mitis® 5mg) 

Voor alle andere substituties voorziet de apotheek een communicatienota die na kennisneming in het 

patiëntendossier bewaard dient te worden. 

Cfr. Policy ‘Verkrijgen van geneesmiddelen die niet op het formularium staan’. 

 

Overschakelen van het ene geneesmiddel naar het andere kan tot verwarring en medicatiefouten 

leiden. 

Het is de verantwoordelijkheid van de arts/verpleegkundige om de informatie m.b.t. substitutie over 

te nemen op het medicatieschema op volgende manier:  

bv. Amlodipine EG® 5 mg 1 x 1 co (T) -> Amlor® 5 mg 

Patiënt nam thuis Amlodipine EG® 5mg 1 x daags, wat verder gezet moet worden in het 

ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek levert het overeenkomstige formulariumproduct Amlor® 5 

mg. 

Cfr. procedure ‘Afspraken noteren medicatie op medicatieschema’. 

 

Bij een 2e voorschrift worden op het voorschrift enkel formulariumproducten voorgeschreven en niet 

meer de oorspronkelijke thuismedicatie.  

 

 

11.  Ontslag 
 

11.1. Medicatielijst bij ontslag en ontslagbrief 
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Bij ontslag wordt in het KWS-tabblad (thuis)therapie de daar geregistreerde oorspronkelijke 

thuismedicatie aangepast o.b.v. de info uit het meest recente medicatieschema, uit de geëvalueerde 

medicatiehistoriek en uit het orderblad. 

Dit houdt in dat gestopte thuismedicatie een stopdatum krijgt en dat opgestarte medicatie wordt 

bijgevoegd met de juiste start- en eventueel, bij tijdelijke therapie, stopdatum.  

Om een uniform ontslagmedicatieschema te verkrijgen is het nu heel belangrijk dat de richtlijnen uit 

de KWS-handleiding ‘Werken met de medicatiemodule’ gevolgd worden. Kortweg betekent dit dat 

voor elk geneesmiddel de vorm, de toedieningsweg, de hoeveelheid per innametijdstip, de frequentie, 

de exacte toedieningsuren, eventuele condities, opmerkingen en substitutie-informatie aangevuld 

dienen te worden.  

 

KWS genereert dan op basis van de ingegeven start- en stopdata een overzicht van de medicatie bij 

ontslag. Deze medicatielijst kan opgenomen worden in de ontslagbrief van de arts en kan in een 

patiëntvriendelijke lay-out geprint worden. Op basis van deze lijst kan de arts ook een ambulant 

voorschrift genereren. 

De medicatielijst en de ambulante voorschriften vermelden de niet gestopte, oorspronkelijke 

thuismedicatie opnieuw met de naam zoals gekend door de patiënt. In geval van doorgevoerde 

substitutie én indien de patiënt het formulariumproduct meekrijgt naar huis als ontslagmedicatie (zie 

11.2), wordt het formulariumproduct vermeld in de nota van dat geneesmiddel in KWS om verwarring 

bij de patiënt te vermijden. 

bv. nota bij Emconcor Mitis® 5mg: ‘-> Bisoprolol EG® 5 mg’ 

Patiënt staat als onderhoudsbehandeling op Emconcor mitis® 5 mg, maar krijgt vanuit het 

ziekenhuis nog enkele pilletjes van het overeenkomstige formulariumproduct Bisoprolol EG® 5 

mg mee. 

 

De arts kan zich laten bijstaan door andere zorgverleners om de medicatie aan te passen in KWS, 

maar is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de ontslagmedicatielijst.  

 

De ontslagmedicatielijst wordt vanuit KWS tweemaal afgedrukt zodat zowel de patiënt als de huisarts/ 

apotheker een exemplaar ontvangen. Op die manier wordt de patiënt ook gestimuleerd zijn therapie 

na ontslag te bespreken met de zorgverleners uit de eerste lijn. 

 

Opmerking: Indien KWS niet operationeel is, kan een blanco ontslagmedicatielijst afgedrukt worden 

via intranet en ingevuld worden. Deze lijst volgt de opbouw van de KWS-afdruk en vraagt specifiek 

naar alle nodige gegevens (naam, dosis, frequentie, toedieningsuur, opmerkingen, datum van 

opstellen schema). 

Zie Intranet – Apotheek – Thuismedicatie - Blanco ontslagmedicatieschema 

 

11.2. Medicatie meegeven bij ontslag 
 

Bij ontslag wordt de door de patiënt bij opname meegebrachte thuismedicatie teruggegeven.  

Indien nodig mag er voor maximaal één dag ontslagmedicatie meegegeven worden op een normale 

weekdag en voor maximaal drie dagen op een vrijdag (cfr. procedure ‘Geneesmiddelen van opname 

tot ontslag’).  

Bij overlijden wordt de thuismedicatie overhandigd aan de familie. 

 

De arts (of verpleegkundige) overloopt samen met de patiënt de medicatielijst bij ontslag en vertelt de 

patiënt wat er veranderd is t.o.v. de therapie bij opname. Indien van toepassing benadrukt hij/zij dat 

de patiënt medicatie meekrijgt vanuit het ziekenhuis om de periode te overbruggen totdat de patiënt 

zelf naar zijn thuisapotheek is kunnen gaan. Deze ziekenhuismedicatie kan anders zijn dan de 
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oorspronkelijke thuismedicatie (cfr. substitutie naar formulariumproducten). De patiënt wordt 

aangeraden de eventueel resterende ziekenhuismedicatie aan zijn apotheker te geven wanneer hij zijn 

medicatie gaat halen (om dubbeltherapie te vermijden). 

 
 

12.  Noodprocedure 
 

I.g.v. problemen/vragen contacteer de ziekenhuisapotheker via het nummer 4847 (Aalst) of 6237 
(Asse). Buiten de openingsuren van de apotheek kan steeds beroep gedaan worden op de apotheker 
van wacht via de telefooncentrale. 
Meer info is terug te vinden op de intranetpagina van de ziekenhuisapotheek. 
 
 

13.  Melding 
 

(Bijna) incidenten met thuismedicatie moeten gemeld worden via het meldsysteem 
http://iprova/iPortal/Skin/Default.aspx?categoryid=1 
 
 

14.  Kwaliteitsopvolging 
 

De artsen, hoofdverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze procedure op 
zijn/haar afdeling. 
De apotheek zal steekproefsgewijs opvolgen of deze procedure wordt nageleefd op de verschillende 
afdelingen. Opvolging gebeurt via patiënt- en/of systeemtracers. 
 
 

15.  Bijlagen 
 

• Stappenplan farmaceutische anamnese 
• Invulformulier farmaceutische anamnese (wanneer KWS niet operationeel is) 
• Blanco medicatielijst bij ontslag (wanneer KWS niet operationeel is) 

 
 

16.  Referenties 
 

16.1. Gerelateerde documenten 
 

Accreditatienormen Joint Commission International voor ziekenhuizen, 5de editie 
 

16.2. Wetgeving 
 

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet 
voldoen om te worden erkend. K.B. 4 maart 1991 
 
Koninklijk besluit houdende regelen betreffende de officina’s en de geneesmiddelendepots in de 
verzorgingsinrichtingen – K.B. 31 oktober 1978 
 
 

17.  Disclaimer(s) 
 

Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is eigenaar van de kennisdocumenten die gepubliceerd worden 
op OLV Connect. Het is niet toegelaten deze informatie zonder toestemming van directie / 
programmamanager / leidinggevende te verspreiden buiten het ziekenhuis.
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BIJLAGE e: Stappenplan farmaceutische anamnese 

 

 

      
 

1. Controleer/registreer identiteit patiënt (zorgbandje + naam vragen) 

↓ 

2. Is dit de 1ste maal dat u opgenomen wordt in het ziekenhuis?  

Bij heropname: check dossier 

Als patiënt niet in staat is zelf te antwoorden en hij wordt niet vergezeld: zoek informatiebron 

↓ 

3. Neemt u thuis momenteel medicatie? 

Nee: ga naar 8 

↓ 

4. Hebt u een medicatielijstje bij?  

Ja: Hoe recent is lijst?, overloop geneesmiddel per geneesmiddel, vul aan, stel extra vragen (zie 8) 

            Hebt u uw medicatie bij? 

            Ja:         Vraag na of dit alles is, of dit enkel medicatie is die de patiënt zelf (en niet zijn partner)    

                          momenteel neemt, overloop geneesmiddel per geneesmiddel, vul aan, stel extra vragen (zie 8)  

↓ 

5. Kan u uw geneesmiddelen opnoemen? 

Nee: wie kunnen wij contacteren i.v.m. uw medicatiegebruik? 

↓ 

6. Welke medicatie neemt u dagelijks? 

Bevraag per geneesmiddel dat patiënt/bron aangeeft:  naam (+ eventueel merk igv generiek), sterkte, 

vorm/toedieningsweg, dosis (halve tablet of volledige), toedieningstijdstippen 

↓ 

7. Is er medicatie die u niet dagelijks neemt? (bv. 1 x per week, 1x per maand, indien nodig …) 

↓ 

8. Vervolledig de lijst door volgende zaken na te vragen…  

 Vaak vergeten geneesmiddelen                           Specifieke doseringsvormen         Grote ziektegroepen 

Bloedverdunners  

Slaapmiddelen 

Pijnstillers 

Hormonale preparaten/anticonceptiepil 

Middelen tegen maagklachten, reflux 

Medicatie zonder voorschrift 

Voedingssupplementen, vitamines, kruiden 

 Puffers/aerosolen 

Medicatiepleisters 

Oog-/oordruppels 

Zalven, crèmes 

Siropen 

Spuiten 

Neus-/keelspray 

 Suikerziekte 

Hoge bloeddruk, cholesterol 

Hartziekte 

Longziekte 

Maag-/darmproblemen 

Zenuwziekte 

Nier-/leverproblemen 
 

↓ 

9. Controle: u neemt dus ’s morgens … (aantal) geneesmiddelen, ’s middags … en ’s avonds …. 

↓ 

10. Is er recent iets gewijzigd aan uw dagelijkse medicatie (medicatie gestopt/gestart)? 

Hebt u recent medicatie voor een infectie (bacterie, schimmel) gekregen?  

Registreer MET start- en/of stopdatum 

↓ 

11. Bent u allergisch aan bepaalde geneesmiddelen?  

Penicilline? Contraststoffen? Latex? Pleisters? Narcose? 

Ja:         Beschrijf de reactie 

FARMACEUTISCHE ANAMNESE 

Stappenplan 
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BIJLAGE f: Persoonlijke medicatielijst patiënt 
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BIJLAGE g: Afdruk thuistherapie vanuit het elektronisch systeem KWS 
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BIJLAGE h: Medicatieschema Vitalink 

(met dank aan apr. E. Poppe, pilootproject Vitalink Aalst) 
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BIJLAGE i: Sensibilisatieposter: Een opname? Vergeet uw medicatieschema niet. 
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BIJLAGE j: Implementatieplan project thuismedicatie 

 

 Week van de thuismedicatie (19 tot 23 mei) 

Doel: Problematiek duidelijk maken + warm maken voor initiatieven + oplossingen aanreiken 

 

Overzicht campagne per locatie: 

Verpleegafdelingen, spoedafdeling:  

Starterspakket thuismedicatie met 1. poster, 2. persoonlijke medicatielijst, 3. stappenplan 

farmaceutische anamnese, 4. stappenplan i.g.v. niet operationeel KWS, 5. voorbeeld 

ontslagmedicatieschema KWS, 6. blanco ontslagmedicatieschema 

Een voorbeeld van de formulieren 2 tot 6 wordt tussen een dubbelgevouwen poster gestopt. Hier 

komt nog een informerende tekst (zie p. XXXI) bij en alles wordt samen gebonden met een oranje 

lintje.  
 

→ Persoonlijk afgeven op afdeling + enige toelichcng aan hoofdverpleegkundige 

→ Asse: apotheekpersoneel inlichten over nut en inhoud campagne. Verspreiding starterspakketjes 

via loket apotheek. 

→ Ninove: 1 pakketje opsturen naar hoofdverpleegkundige SP-dienst + telefonisch op de hoogte 

brengen. 

 

Consultaties: 

Preoperatieve consultaties:  

→ Starterspakket afgeven + toelichten a.d.h.v. PowerPointpresentatie 

Overige consultaties: chronische pijn, cardiovasculaire en thoracale heelkunde, pediatrie, gynaeco, 

gastro-entro, cardiologie, neurologie, MKA, ortho, nefro, onco… 

→ Via werkoverleg consultaces (Aalst / Asse) in mei: m.b.v. PowerPointpresentatie campagne + nut 

toelichten. Poster + persoonlijke medicatielijst meegeven 

 

Onthaal: 

→ Sensibilisaceposter op A1-formaat nabij balie inschrijvingen plaatsen 

→ Folderhouder met meeneemversie persoonlijke medicacelijst 

→ Campagnebeeld op de tv-schermen laten verschijnen 

→ Filmpje ‘Het medicatieoverzicht: persoonlijk, compleet en actueel’ van KNMP afspelen op 

verplaatsbare tv (http://knmp.nl/medicijnen-zorgverlening/medicatieveiligheid/copy_of_medicatieoverdracht; 

toestemming KNMP= OK) 

→ A3-poster in affichehouder patiëntenliften  

 

Restaurant: (Aalst: 19 en 20 mei; Asse: 23 mei) 

→ Sensibilisaceposter op A1-formaat aan ingang restaurant plaatsen 
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→ A3-formaat van persoonlijke medicatielijst + stappenplan ophangen boven afruimband + verwijzen 

naar intranet - apotheek. 

→ Foto van een bord vol geneesmiddel als ‘menu van de dag’ presenteren 

→ 7-tal ‘getuigenissen’ i.v.m. thuismedicatie op A3-formaat 

verspreid ophangen in restaurant 

Bv. De orthopedist wilde mijn heup niet onmiddellijk opereren: 

hij had Xarelto
®
 in mijn medicatieschema zien staan. (zie p. XXXII) 

Bv. Voor z’n operatie nam mijn man Voltaren®, na de operatie 

nam hij Voltaren® en diclofenac. 

Vandaag klaagt hij niet meer van kniepijn, hij werd opgenomen 

met een maagbloeding. (zie p. XXXIII) 

 

 

 

Vervolgplan implementatie 

Opgesplitst per doelgroep (artsen, verpleegkundigen op de afdeling, secretariaten, spoed, patiënt, 

eerste lijn): 

Arts 

Wat: persoonlijke medicatielijst, stappenplan, nieuwe procedure, KWS-gebruik 

M.b.t. procedure: verantwoordelijkheden + taken definitief vastleggen (medische directeur) 

→ Via mailing: (kort, to the point) 

-Voorstelling persoonlijke medicatielijst: gebruik het, geef het mee aan patiënt, doe iets met 

de verkregen info 

-Nieuwe procedure: flow thuismedicatie van opname tot ontslag 

-KWS bij opname en ontslag: 1 bron voor de thuismedicatie, nieuw en patiëntvriendelijk 

ontslagmedicatieschema, voordeel printen ambulante voorschriften 

→ Via toelichting op staf dokters (internisten, chirurgen) 

→Via KWS-opleiding: hoe werken met de medicatiemodule? 

 

Verpleegkundige op de afdeling 

Wat: persoonlijke medicatielijst, stappenplan, nieuwe procedure, KWS-gebruik  

M.b.t. procedure: verantwoordelijkheden + taken definitief vastleggen (medische directeur) 

→ Via PowerPointpresentatie belangrijkste punten uit procedure overbrengen op 

hoofdverpleegkundigenvergadering juni 2014. 

→Via KWS-opleiding: hoe werken met de medicatiemodule? 

 

Medewerker consultatie/secretariaten 

Wat: poster, persoonlijke medicatielijst, stappenplan, KWS-gebruik 

→ Via werkoverleg consultaties (Aalst/Asse) mei 2014 

→ Reminder via mail: overzicht wat, waarom, hoe, taak consultaties 

→ Preoperatieve consultaties: integratie medicatielijst met onze lay-out in de nieuwe preoperatieve 

vragenlijst 
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→Via KWS-opleiding: hoe werken met de medicatiemodule? 

 

Spoed 

Wat: poster, persoonlijke medicatielijst, stappenplan, KWS-gebruik 

→Via extra mailing naar spoedartsen: voorstelling formulieren als hulpmiddel bij anamnese 

→ Geplascficeerde versie stappenplan in elke onderzoeksbox ter beschikking stellen 

→ Meeneemversie persoonlijke medicacelijsten voorzien in folderhouder wachtzaal 

→ Uitgebreid anamneseformulier met bevraging medicacehistoriek aanbieden aan pacënten met 

wachtmoment 

→Via KWS-opleiding: hoe werken met de medicatiemodule? 

 

Patiënt 

Wat: poster, flyer VAN, persoonlijke medicatielijst 

→ Via folderhouders (bij onthaal, op spoed) medicatielijst blijvend ter beschikking stellen.  

 

Eerste lijn 

→ Problemacek bespreken op overlegmoment ziekenhuis - RVT’s regio Aalst 

→ Project toelichten op vergadering officina-apothekers. 

→ Project toelichten op overlegmoment ziekenhuis -  verwijzende huisartsenwachtposten. De rol van 

de eerste lijn in dit verhaal duidelijk maken. Posters ter beschikking stellen. 

→ Brief ‘thuismedicace en de hospitalisace’ verspreiden onder huisartsen en apothekers regio Aalst. 

 

 

Algemeen: 

→ Terugblikken op de ‘week van de thuismedicace’ in OLV nieuwsbrief juni 2014 

→ Release filmpje farmaceucsche anamnese  

→ Vanaf juli: terugkeren naar afdelingen waar inicële observaces uitgevoerd werden. 

- Check volledigheid anamnese m.b.v. score-tool: gemiddelde score nu > 6/10? 

- Analyse van een aantal willekeurige patiëntendossiers 

- Aantal tracers laten uitvoeren door kwaliteitsmanagers waarbij een patiënt gevolgd wordt 

van opname tot ontslag 

Feedback geven, bijsturen, luisteren naar opmerkingen, MFC op de hoogte houden 

→ Feedback vragen aan werkgroep medicace 
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Informerende tekst bij het starterspakket: 

Starterspakket THUISMEDICATIE 

Ontdek welke nieuwe documenten de apotheek uitgewerkt heeft  

om u te helpen met thuismedicatie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     Vind deze documenten op    INTRANET – Apotheek – Thuismedicatie 

POSTER  

‘Een opname, vergeet uw medicatieschema niet’ 

Hang de poster op zodat meer en meer patiënten de 

link leggen tussen een opname en een 

medicatieschema. 

 

STAPPENPLAN farmaceutische anamnese 

In 11 stappen naar een ideale farmaceutische 

anamnese ! 
 

STAPPENPLAN igv NIET OPERATIONEEL KWS 

Uw dienst kan nog niet opgestart zijn met KWS. 

Gebruik deze aangepaste versie van het 

stappenplan om de thuismedicatie te noteren 

tijdens de bevraging zelf. 

 

Persoonlijke MEDICATIELIJST 

Vraag de patiënt naar zijn 

ingevuld medicatieschema! Een 

blanco medicatielijst wordt 

meegegeven via de consultaties 

of via de huisarts/apotheker.   

ONTSLAGMEDICATIESCHEMA KWS (voorbeeld) 

Gebruik de medicatiemodule van KWS om een 

patiëntvriendelijk ontslagmedicatieschema uit te 

printen. Zonder moeite print de arts ook ambulante 

voorschriften af en integreert hij de ontslagmedicatie in 

zijn ontslagbrief. 
 

BLANCO ONTSLAGMEDICATIESCHEMA 

Nog geen KWS? Gebruik deze lay-out om de 

ontslagmedicatie op te noteren! 
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De orthopedistDe orthopedistDe orthopedistDe orthopedist    

wilde mijn heup wilde mijn heup wilde mijn heup wilde mijn heup     

niet onmiddellijk niet onmiddellijk niet onmiddellijk niet onmiddellijk 

opereren:opereren:opereren:opereren:    

hij had Xareltohij had Xareltohij had Xareltohij had Xarelto®®®®    in in in in 

mijn medicatieschema mijn medicatieschema mijn medicatieschema mijn medicatieschema 

zien staan. zien staan. zien staan. zien staan.     
 

 

 

 

 

 

 

                Zorg voor 

een actueel 

medicatie- 

     schema 
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Voor z'n operatie nam 

mijn man Voltaren®, 

na de operatie nam hij 

Voltaren® en 

diclofenac. 

Vandaag klaagt hij 

niet meer van kniepijn, 

hij werd opgenomen  

me t een maagbloeding. 

 
 

Zorg voor 

een actueel 

medicatie- 

 schema 


