ONDERSTEUNING & SENSIBILISERING
Je patiënten rekenen op een optimale farmaceutische zorg. KOVAG
biedt ondersteuning bij alle aspecten van het apothekerschap.

WAAROM LID WORDEN?

2021

KOVAG ondersteunt je bij het ontwikkelen van je meerwaarde als
fundamentele pijler in een kwalitatieve, patiëntgerichte zorg.

• Telefonische helpdesk voor al je vragen (wetenschappelijk, ondernemerschap, juridisch, fiscaal, personeel, organisatorisch, …).
We beschikken over expertise in al deze domeinen.

Met een breed en kwaliteitsvol opleidingsaanbod en tal van
interessante activiteiten ben je mee met de laatste trends en
ontwikkelingen.

• Het is door uitmuntende farmaceutische zorg te verlenen dat
de officina-apotheker vandaag de dag het verschil kan maken.
KOVAG helpt je bij de implementatie van nieuwe diensten in de
apotheek:
• Begeleidingsgesprekken voor goed gebruik van
geneesmiddelen (GGG astma, GGG diabetes).
• Huisapothekerschap, Medicatiereconciliatie en Farmaceutisch
Dossier.
• KOVAG sensibiliseert ook de burger/patiënt om hem ervan
bewust te maken hoe hij samen met de apotheker aan zijn gezondheid kan werken met initiatieven als Gemeente zit op schema (al in meer dan tien gemeenten) en de Groene Enveloppe.

Je blijft up-to-date met de publicaties van KOVAG.
Je treedt toe tot een netwerk van professionals die, zoals jij,
begaan zijn met de toekomst van hun vak.
Jonger dan 35 jaar? Dan is Jong KOVAG iets voor jou!
Ondersteuning bij de recentste ontwikkelingen zoals de
Eerstelijnszones en het Medisch Farmaceutisch Overleg.
Je professionele en zakelijke belangen worden op een
professionele manier verdedigd.
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• KOVAG faciliteert het multidisciplinaire overleg door onder
steuning van het Medisch Farmaceutisch Overleg en van de
Eerstelijnszones.
• Ondersteuning Geowacht en wachtdienstorganisatie.
• Andere beroepsondersteunende diensten: het ijken
van balansen, het updaten van het kwaliteitshandboek,
het ophalen van vervallen verdovende en psychotrope middelen,
van oude vertrouwelijke documenten en van vervallen chemicaliën, groepsaankopen voor vakliteratuur, beroepskledij, enz.
• De coronacrisis: Extra steun in uitzonderlijke tijden! KOVAG biedt
producten aan via groepsaankopen (beschermpanelen, desinfectiezuilen, kwalitatieve mondmaskers, ontsmettingsoplossingen).
Er was ook aandacht voor de economische steunmaatregelen,
thuislevering en multidisciplinaire samenwerking (schakelzorgcentra). KOVAG houdt ook de vinger aan de pols betreffende het
welzijn van de apotheker tijdens deze stresserende gezondheidscrisis.
• Hulp bij het starten in een nieuwe functie (titularis, adjunct,
eigenaar ...)? KOVAG geeft raad! Personeel nodig? Kijk eens naar
de zoekertjespagina op kovag.be.

 Contact en tarieven
Surf naar www.kovag.be/lidworden
of contacteer ons voor meer informatie.
Kortrijksesteenweg 157
9830 Sint-Martens-Latem
Tel 09 225 41 90

Fax 09 225 99 75

Mail info@kovag.be
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wij u helpen?
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KOVAG
Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild
Wettig erkende Beroepsvereniging

Van apothekers.
Voor apothekers.
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OPLEIDINGEN

TOEKOMST VAN DE APOTHEKER

In onze opleidingen reiken we je praktische tips, tools en informatie
aan waar je in de apotheek onmiddellijk mee aan de slag kan.

Als apotheker moet je inspelen op nieuwe uitdagingen. KOVAG ondersteunt je rol en meerwaarde als eerstelijnszorgverstrekker.

• Een zeer uitgebreid opleidingsaanbod: zowel farmaceutische zorg,
communicatie als managementvaardigheden komen aan bod.

• Eerstelijnszones en de Zorgraad
In Vlaanderen zijn er momenteel 60 eerstelijnszones. We volgen dit op
de voet. We houden je op de hoogte en steunen je zodat je je rol als
apotheker ten volle kan spelen.

• KOVAG is erkend als opleidingsinstituut. Voor alle opleidingen
vragen we accreditatie aan.
• Als lid geniet je steeds een voordeeltarief. Voor veel opleidingen
kan je gebruik maken van KMO-Portefeuille en de tegemoet
koming van het Paritair Comité. We zorgen voor een vlotte
afhandeling van deze subsidies.
• Afwisselende werkvormen: In het kader van de coronamaat
regelen zijn vele hoorcolleges vervangen door webinars en
e-learning. Zodra het mogelijk is organiseren we weer hoorcolleges
en interactieve workshops in kleinere groep.
• KOVAG Assist: Ook voor farmaceutisch-technisch assistenten
organiseert KOVAG opleidingen op maat.
• Pharmaceuticalcare.be: Elk KOVAG-lid krijgt toegang tot de website pharmaceuticalcare.be met wetenschappelijke informatie voor
een optimale farmaceutische zorg.

 Een greep uit het opleidingsaanbod 2021

• Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO)
Ondanks de coronacrisis is KOVAG MFO’s blijven organiseren met
zeer positieve evaluaties. KOVAG heeft ook eigen MFO-programma’s
ontwikkeld, die goedgekeurd werden door het RIZIV.
• Transmurale zorg
Transmurale zorg is één van speerpunten van KOVAG.
Zo werd onder andere een eenvoudige tool - de Groene Enveloppe ontwikkeld om de communicatie tussen ziekenhuis en huisapotheker
te verbeteren. De Groene Enveloppe werd in verschillende zieken
huizen uitgerold..
• Preventie
De huisapotheker speelt een belangrijke rol in diverse preventiecampagnes. Ook in 2021 blijft KOVAG daarin ondersteunen (vaccinatie,
rookstop …).

BLIJF UP-TO-DATE
Wees mee met de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied
- met de publicaties van KOVAG.
KOVAG

Weeknieuws 10 november 2020

Thuisleveringen in de lift

Door de forse stijging van het aantal COVID-besmettingen zou het aantal thuisleveringen wel eens sterk kunnen toenemen. Veel mensen zijn
bang om het huis te verlaten en om naar de apotheek of huisarts te gaan,
waardoor ze misschien medicatie mislopen of kiezen voor een online
apotheek. Help die mensen verder en lever gezondheidsproducten en
geneesmiddelen verantwoord aan huis af! Het thuisleveringsproject kan
je ondersteunen om je thuisleveringen te organiseren en ze efficiënt uit te
voeren en deze service kenbaar te maken. Individueel starten kan ook!
APB heeft een toolbox uitgewerkt met alle info over dit project, FAQ, Best
practices, communicatietools enz. Voor de affiche: klik hier.

Naar de toolbox

Nieuwsbrief
Kort en to the point elke week nieuws over de
activiteiten van KOVAG
en over de farmaceutische

KOVAG

Tariferingsberichten
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Farmaceutische zorg: de apotheker als zorgverstrekker
Praktische opleidingen over o.a.:
Vaccinatie door de apotheker; Medicatiebewaking en bijwerkingen; Revalidatie van de covidpatiënt; Farmaceutische zorg
bij oncologische patiënten; Gezondheidsapps; Medisch Frans;
Medische microbiologie; ...
Management: de apotheker als ondernemer
Praktische opleidingen over o.a.:
Leiderschapsvaardigheden die je kan aanleren; Kwaliteits
beheer (Kwaliteitshandboek; Intercollegiale Coaching); Overnemen van een apotheek; Masterclass Economische
en Managementvaardigheden; ...

1
Wijzigingen terugbetaling specialiteiten vanaf 1 november 2020
Nieuw vergoedbare specialiteiten en wijzigingen: volledig overzicht
in bijlage.
Rinvoq® (upadacitinib) 15 mg 28 co en 98 co worden vanaf 1 november
terugbetaald in categorie B mits attest type “E”.
Geschrapt van terugbetaling vanaf 1 november: volledige lijst in bijlage.
2
Griepvaccins: exclusief prioriteit aan risicopersonen uit categorie A
Op 29/10/2020 ontvingen we volgend bericht van APB:
“ De Interministeriële conferentie Volksgezondheid heeft op basis van de
aanbevelingen van de Task Force Vaccins van het FAGG de volgende beslissingen
genomen, die onmiddellijk van kracht zijn:
• De 2e fase van het vaccinatieplan is geannuleerd. Dat betekent dat personen
die niet tot een prioritaire doelgroep behoren, dit jaar geen vaccin krijgen.
• Aan de apotheker wordt gevraagd om exclusief prioriteit te geven aan personen uit categorie A*, zoals gedefinieerd door de Hoge Gezondheidsraad.
3
Marevan beschikbaar in verpakkingen van 60 tabletten

Tariferingsberichten
Meerdere keren per maand
informatie over terugbetaling
en wetgeving.

Farmazine
Degelijk onderbouwde, maar
toch zeer leesbare artikels
over o.a. farmaceutische zorg
en alles wat een apotheker
kan boeien.

collegazetje
KOVAG
Magistraal: Waterige
oplossing met 0,025% kaliumpermanganaat TMF
Goed om weten
Griepvaccins
Vlaams Apothekers
Netwerk: volgende
leveringen griepvaccins
vanaf eind oktober
Pneumovax 23: aanbevelingen van het FAGG
Uitbreiding van de terugbetaling van contraceptiva
en de morning- afterpil
Stomamateriaal: een
flexibeler en meer
gepersonaliseerde
terugbetaling in 2021
PRAC: aanbeveling tot
intrekking vergunning
ulipristalacetaat voor
uteriene fibromen
Geldigheidsduur
voorschriften
Train the trainer MFO
‘Veiliggebruik van NSAID

OKTOBER 2020
Beste arts,
Beste collega,
Het zijn ongeziene tijden. Dit hebben we in geen 100 jaar
meegemaakt. We zijn in oorlog. Het zijn slechts enkele van
de vaste uitdrukkingen die aangehaald worden om de steeds
wisselende maatregelen, adviezen en richtlijnen in deze
crisistijden te verklaren.
De huisapotheker is niet de meest belaste zorgverlener in
deze crisis, maar de huidige vertraging van levering van
griepvaccins maakt diepe wonden. Tot op vandaag is er geen
enkele leveringsgarantie van voldoende griepvaccins en
sommige risicopersonen dreigen in de kou te blijven staan.
Hoe leg je een immuungecompromitteerde patiënt uit dat er
dit jaar voor hem geen
griepvaccin beschikbaar is?
De vermoeidheid van de eerste golf is nooit echt kunnen
wegebben en de huidige tweede golf stelt ons opnieuw voor
uitdagingen. Een zelfde verhaal tekent zich af in het testbeleid
waar de huisarts overbevraagd wordt.
Ondanks teleurgestelde patiënten en toenemende verbale
agressie blijven we, huisarts en huisapotheker samen, met opgeheven hoofd verder werken in de vuurlinie. Alle lof daarvoor!
Het is soms een hele uitdaging om de rust te
bewaren en telkens weer te blijven glimlachen wanneer onze
patiënten geen begrip tonen voor de moeilijke omstandigheden
waarin we werken.
Hou vol, blijf geduldig en wees er maar zeker van, Better
days will come!
Michael Storme
Voorzitter Kovag

Collegazetje
Viermaandelijkse digitale
nieuwsbrief voor artsen
en apothekers.

