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PROJECT TRANSMURAAL MEDICATIEBELEID
TraM-filmpje: kijk, beleef en deel

KIJK, BELEEF, EN DEEL!

Het is zover! Het TraM-filmpje is af! Voor elk van u is de situatie die erin aan 
bod komt ongetwijfeld herkenbaar. Helaas verloopt de realiteit echter niet 
altijd volgens dit ideaalbeeld. Om hierin verandering te brengen moeten we 
allen samen onze patiënten sensibiliseren om op een goede manier met het 
medicatieschema bij opname en ontslag om te gaan. Want als we één ding 
geleerd hebben in dit TraM-project dan is het wel dat er ontzettend veel goede 
wil en inzet is bij zorgverleners maar dat de patiënt het belang ervan nog niet 
beseft. 

Daarom: bekijk het filmpje, zorg dat ook iedere medewerker het kent en  
gezien heeft, plaats het op uw website, deel het via sociale media, ...  
verspreid het zoveel mogelijk!!   

Het filmpje vertelt het verhaal van Brigitte, een patiënte die omwille van  
vroegere hartproblemen en psoriasis dagelijks een aantal geneesmiddelen moet 
nemen. Ze wordt in het ziekenhuis opgenomen voor een heupoperatie. De 
opnameverpleegkundige vraagt haar om voor de operatie langs te gaan bij de 
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huisarts en de apotheker. Zo gezegd, zo gedaan... Bij opname brengt Brigitte 
alle ingevulde formulieren terug mee, ook een ingevuld medicatieschema. Vele 
mogelijke medicatiefouten worden hierdoor voorkomen.  

Dit filmpje wordt vandaag de wereld in gestuurd. Het heeft als doel mee bij te 
dragen aan het reduceren van het aantal geneesmiddelengebonden  
problemen bij de scharniermomenten rond opname in en ontslag uit het  
ziekenhuis. In dit proces schakelen we zo de patiënt, als partner, mee in!  

Er werden twee versies gemaakt van het filmpje, een korte en een lange:

De korte versie: http://youtu.be/o5pQL4jZ7QU

De lange versie: http://youtu.be/CrweMsaryBQ

Op mijn website plaatsen: klik onder het 
filmpje op ‘delen’, daarna op ‘insluiten’ en 
kopieer de code die tevoorschijn komt in uw 
website.

Delen via sociale media: klik onder het 
filmpje op ‘delen’, daarna kunt u de link 
kopiëren of het medium aanklikken waarop 
u het filmpje wil delen. 

Het filmpje via e-mail versturen: klik onder 
het filmpje op ‘delen’, dan op ‘e-mail’. U vult 
het mailadres in van de geadresseerde en 
klikt op ‘verzenden’.

Veel succes!


