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Beste arts,
Beste collega,
Onze oma’s en opa’s kunnen dit jaar gerust zijn. Recent ontvingen de
apotheken een aanzienlijk deel van de bestelde griepvaccins. In tegenstelling met vorig jaar zijn er momenteel geen bevoorradingsproblemen.
2014 was een rustig griepseizoen, en het is nog even afwachten wat de
komende winter voor ons in petto heeft. Desalniettemin blijft het heel
belangrijk dat we onze risicopatiënten ook deze herfst opnieuw motiveren
om zich te laten vaccineren. Uit mijn contacten in de vaccinatiekoepel,
maar ook in de dagelijkse praktijk blijkt dat bepaalde doelgroepen onvoldoende gevaccineerd zijn. Alhoewel een inhaalbeweging duidelijk bezig is
bij de zwangere vrouwen, blijven veel chronisch zieke patiënten nog
buiten schot.
Net zoals andere jaren zullen apothekers patiënten sensibiliseren. Affiches,
folders en stickers zijn ter beschikking. Onder impuls van de beroepsverenigingen organiseert IPSA vzw (Instituut voor Permanente Studie voor
Apothekers) op verschillende plaatsen in Vlaanderen een opleiding rond
vaccinatie. Zal hiermee de vaccinatiegraad verhogen? Ik hoop alvast dat
de sensibilisatiemiddelen en de opleidingen de basis kunnen zijn waarmee
de apotheker gefundeerd het debat met zijn patiënt wil aangaan om hem
te overtuigen zich te laten vaccineren. Zo willen de apothekers meewerken
aan preventie.
Kunnen we betere resultaten behalen door samen te werken? En hoe doen
we dit dan? Moeten we wachten en hopen dat via communicatie en gegevensdeling via eHealth de zorg rond individuele patiënten beter wordt gecoördineerd? En wie neemt dan de coördinatie voor zich? Moet de overheid dit voor ons doen of willen we zelf een vinger in de pap houden?
Ik hoop dat in de toekomst ook preventie kan opgenomen worden in MFO
projecten. In dit Medisch Farmaceutisch Overleg willen de apothekers verder gaan dan besprekingen waarbij distributie, voorschrift op stofnaam en
voorschriftvermeldingen ter sprake komen. Deze overlegmomenten zijn
een middel om onze beide beroepsgroepen nog beter te laten samenwerken met als doel een betere preventie en patiëntzorg.

Apr Geert Heungens
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Magistraal: rectale vormen van budesonide
Bij een acute exacerbatie van inflammatoir darmlijden zijn systemische en/of rectale corticosteroïden de
referentiebehandeling. Het gebruik van rectale corticosteroïden zal verkozen worden waar mogelijk.
Budesonide wordt vaak voorgeschreven als magistrale bereiding
- omdat vorm en dosis kunnen aangepast worden aan de locatie en ernst van de aandoening
- omwille van de keuze van een galenische vorm, die zowel naar de verwerking van budesonide als naar de
patiënt voldoening schenkt (vnl. op het vlak van viscositeit).
In de literatuur zijn een aantal klinische studies met dergelijke preparaten gepubliceerd die toelaten volgende
conclusies te trekken:

Lage viscositeit:

wijde retrograde spreiding (rectum-milthoek)
snelle spreiding (grotendeels binnen de 15 min.)
minder variabele spreiding

Volume +/- 100 ml: spreiding inclusief colon descendens
8 mg vs. 2 mg:

8 mg werkt sneller dan 2 mg (inflammatie daalt na week 2 vs. week 4)
tendens voor meer remissie na 6 weken (27% vs. 19%)
meer verstoorde bijnierfunctie (41% vs. 22%)
residueel volume in enema flacon : +/- 15 ml

4 mg vs. 2 mg:

tendens voor meer remissie met 4 mg na 4 weken (41% vs. 33%)
meer verstoorde bijnierfunctie (32% vs. 5%)

Systemische beschikbaarheid: oraal 6% (range 2-10%) versus rectaal enema 15% (range 3-50%), zetpil 21%
Absorptiesnelheid:

rectaal = 2 x oraal

Magistrale formules:
R/ Budesonide lavementen 3 mg / 100 ml
Budesonide
48 mg
Carbomeergel TMF
250 g
Aqua conservans
ad 1600 ml
DT 16 lavementflesjes budesonide 3 mg/100 ml
R/ Budesonide lavementen 6 mg / 100 ml
Budesonide
96 mg
Carbomeergel TMF
250 g
Aqua conservans
ad 1600 ml
DT 16 lavementflesjes budesonide 6 mg/100 ml
R/ Budesonide zetpillen 3 mg
Budesonide 3 mg
DT 20 zetpillen
R/ Budesonide zetpillen 6 mg
Budesonide 6 mg
DT 20 zetpillen
Terugbetaling:
Deze bereidingen worden niet terugbetaald aangezien de toedieningsweg verandert (verwerking van capsules in
lavement of suppo).

Bronnen:

BCFI
www.fagron.be
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Goed om weten
Sedert 1 juli kunnen zwangere vrouwen en andere volwassenen zich gratis laten vaccineren tegen kinkhoest.
Hiervoor koopt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de vaccins aan via een overheidsopdracht en stelt ze
gratis ter beschikking van de vaccinatoren (artsen, Kind & Gezin en CLB). De vaccinatoren bestellen de vaccins
via Vaccinnet. Alleen de vaccins die via Vaccinnet door de vaccinatoren besteld worden zijn gratis.
In de apotheek moeten de patiënten die een attest hebben nog steeds het remgeld betalen. Indien er geen
attest is, betaalt de patiënt in de apotheek de volledige prijs van het vaccin.
Fycompa ® wordt terugbetaald mits attest in categorie A bij de behandeling van partiële aanvallen bij patiënten
met epilepsie van 12 jaar en ouder.
Relvar Ellipta® is vanaf 01/08 vergoedbaar voor de basisbehandeling van chronisch bronchiaal astma.
Vanaf 1 augustus is Accu-chek Mobile startkit van de firma Roche vergoedbaar voor patiënten in het
zorgtraject diabetes. Deze startkit bevat een glucometer, 3 cassettes van 50 tests op doorlopende tape en
17x6 fasctclix lancetten. Op het voorschrift moet “zorgtraject diabetes” of “ZTD” vermeld worden door de arts.
Voor de terugbetaling van de startkit moet een attest van de diabeteseducator bij het voorschrift gevoegd zijn.
Er is een vernieuwde verpakking Depakine ® oplossing voor oraal gebruik beschikbaar. Het betreft nog
steeds een fles van 60 ml met 300 mg werkzame stof per ml. Sinaasappelaroma werd toegevoegd aan de
formulering en de druppelteller werd vervangen door een doseerspuit gegradueerd in ml. De dosering wordt
voortaan uitgedrukt in ml in plaats van in druppels: 1 ml bevat 300 mg werkzame stof en komt overeen met
30 druppels (oude doseervorm).
Veregen® zalf is terugbetaald in categorie C mits attest voor de lokale behandeling van uitwendige genitale en
perianale wratten bij volwassenen.
Vanaf 1 augustus zijn alle specialiteiten op basis van metoclopramide enkel te verkrijgen op medisch voorschrift.
De voorschriftplicht is een logisch gevolg van de beperkingen die in 2013 opgelegd werden door het Europees
Geneesmiddelenbureau.
Inderal® retard 160mg is niet meer in de handel. Inderal 10mg en 40mg blijven wel beschikbaar.
De commercialisatie van Videx® EC 125mg 30 caps wordt in België stopgezet. De andere varianten, nl. Videx®
2g poeder voor drank, Videx® EC 200mg 30 caps, Videx® EC 250mg 30 caps en Videx® EC 400mg 30 caps blijven
wel beschikbaar.
De terugbetalingsmodaliteiten van de orale mucolytica in de ambulante praktijk zijn gewijzigd. De gewone
terugbetaling zonder attest vervalt. Er is voor een aantal specialiteiten op basis van acetylcysteïne enkel nog terugbetaling in categorie A mits attest (voor patiënten met mucoviscidose). In de volgende maanden zouden de andere
specialiteiten volgen. De terugbetalingsvoorwaarden van de inspuitbare mucolytica worden niet gewijzigd.
Voor Aricept en haar generieken, Reminyl en haar generieken en Exelon zal er bij de nieuwe attesten geen
rekening meer moeten gehouden worden met de beperkingen op het vlak van verwisselbaarheid of van de totaal
afgeleverde hoeveelheid. De nieuwe attesten zijn geldig voor alle doseringen, wat de opstart en de eventuele bijsturing van de behandelingen vereenvoudigt.
De herziening van de baten-risicoverhouding van domperidon is beëindigd met een beslissing van de Europese
Commissie. De vergunningen voor het in de handel brengen van orale vormen met een dosis hoger dan 10 mg,
rectale vormen met een dosis van 10 mg en 60 mg, en combinatiemiddelen die domperidon/cinnarizine bevatten, moeten worden teruggetrokken. Voor België betreft het Motilium zetpillen 60mg en Touristil tabletten. Deze specialiteiten zijn sinds 1 september uit de handel genomen. De andere geneesmiddelen met
domperidon zijn enkel op medisch voorschrift verkrijgbaar. De bijsluiters moeten worden aangepast.
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Risico op levensbedreigende gevolgen bij accidentele blootstelling aan fentanylpleisters
Het EMA herinnert de gezondheidswerkers er aan dat de transdermale fentanyl patches aanleiding kunnen
geven tot een ernstig tot fataal risico op accidentele vergiftiging. Er worden namelijk nog altijd ernstige gevallen
van vergiftiging door transdermale fentanylpleisters gemeld, soms met fatale gevolgen. Het gaat meestal om
kinderen.
Het is belangrijk dat artsen en apothekers aan de patiënten en verzorgenden duidelijke informatie geven over
het veilig gebruik van de pleisters:
- de toedieningsplaats moet zorgvuldig gekozen worden en er moet regelmatig worden gecontroleerd dat de
pleister nog goed vastkleeft
- als een pleister per ongeluk op een andere persoon terecht komt, moet men deze pleister onmiddellijk
verwijderen.
- gebruikte pleisters moeten dubbelgevouwen worden met de klevende zijde naar binnen en men moet deze
pleisters op een veilige manier weggooien.
- ongebruikte pleisters dienen naar de apotheek teruggebracht te worden.
- de transdermale fentanylpleisters mogen niet worden doorgeknipt, gebroken of beschadigd omwille van
het ontbreken van een gegarandeerde dosis bij het doorsnijden en de risico’s bij direct contact met het
actieve bestanddeel en het verhoogde risico op accidentele vergiftiging
Volgens een recente analyse van het PRAC bevordert het gebrek aan zichtbaarheid van de pleisters met fentanyl
(die transparant zijn) deze accidentele blootstelling. Wijzigingen om de zichtbaarheid van deze patches te
verbeteren zijn in volle gang.
Volgende transdermale fentanylpleisters zijn in België op de markt:
DUROGESIC; FENTANYL MATRIX EG; MATRIFEN; FENTANYL MATRIX SANDOZ; FENTANYL MATRIX MYLAN

Bron: omzendbrief van FAGG (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten) van
24 /07/14

Ibuprofen: start van nieuwe referral
Tijdens de bijeenkomst van juni 2014, werd er door het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking
(PRAC) een nieuwe referral opgestart voor de evaluatie van de cardiovasculaire risico’s bij een langdurig
gebruik van hoge dosissen ibuprofen
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een herziening opgestart voor de evaluatie van de cardiovasculaire risico’s met systemisch gebruikte ibuprofen bevattende geneesmiddelen (zoals deze die oraal worden
ingenomen, dus niet de topisch gebruikte geneesmiddelen zoals crèmes en gels).
De cardiovasculaire risico’s die worden geëvalueerd betreffen hoge dosissen ibuprofen (2400 mg per dag) die
regelmatig worden ingenomen gedurende lange periodes. Ibuprofen wordt meestal in lagere dosissen gebruikt
gedurende korte periodes. Er is dus geen enkele aanwijzing voor een soortgelijk cardiovasculair risico met ibuprofen zoals gebruikt door de overgrote meerderheid van de patiënten (lage dosissen gedurende kortere periodes).
Het PRAC zal ook de interactie beoordelen van ibuprofen met lage dosissen van aspirine (genomen om het risico
op hartaanvallen en beroertes te verminderen), om zo te beslissen of het huidig advies aan gezondheidszorgbeoefenaars voldoende is.
Terwijl de herziening gaande is, moeten de patiënten hun geneesmiddelen blijven gebruiken volgens de instructies van de bijsluiter, of zoals aangegeven door hun arts of apotheker.

Bron: www.fagg.be
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Bromocriptine bij stoppen van productie van moedermelk: PRAC adviseert beperkt gebruik
Bromocriptine wordt gebruikt om de melkproductie bij vrouwen die zijn bevallen, te voorkomen of te onderdrukken. Vrouwen kunnen niet altijd borstvoeding geven na de bevalling door een verscheidenheid aan redenen,
variërend van een doodgeborene, HIV-infectie van de moeder tot een persoonlijke keuze. Hoewel de melkproductie uiteindelijk stopt, kunnen vrouwen in de tussentijd melkstuwing, lekken van melk, ongemak en pijn
ervaren.
Bromocriptine is een dopamine receptor agonist. Het bootst sommige acties van dopamine na, een hormoon
dat de afgifte van een ander hormoon, prolactine, regelt. Prolactine gaat op zijn beurt de lactatie regelen. Hierdoor voorkomt bromocriptine de secretie van prolactine, waardoor het de melkproductie voorkomt of onderdrukt.
Bromocriptine wordt ook gebruikt om andere aandoeningen te behandelen, zoals hyperprolactinemie (hoge
waarden van prolactine in het lichaam) en de ziekte van Parkinson; deze toepassingen werden echter niet opgenomen in de herziening.
In België is volgend bromocriptine bevattend geneesmiddel op de markt: Parlodel.
Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft de herziening van bromocriptine bevattende geneesmiddelen,
gebruikt voor het voorkomen of onderdrukken van de lactatie bij vrouwen na de bevalling, afgerond. Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het EMA beveelt aan dat deze geneesmiddelen
alleen mogen worden gebruikt (in sterktes tot 2,5 mg) als er dwingende medische redenen zijn voor het stoppen
van de lactatie, zoals voor het niet verergeren van de pijn na het verlies van de baby tijdens of net na de bevalling, of bij moeders met een HIV-infectie, die geen borstvoeding mogen geven. Bromocriptine dient niet
routinematig gebruikt te worden voor het voorkomen of stoppen van de melkproductie, noch om de
symptomen van pijn of zwelling van de borsten na de bevalling te verlichten. Dergelijke symptomen kunnen
worden beheerd door borstondersteuning of door het aanbrengen van ijs en door het gebruik van pijnstillers
indien nodig.
Het PRAC concludeert ook dat bromocriptine niet mag worden gebruikt bij vrouwen met een verhoogd risico op
ernstige bijwerkingen, met inbegrip van vrouwen met aandoeningen die de bloeddruk verhogen of vrouwen
met ernstige psychiatrische stoornissen. De bloeddruk dient te worden gecontroleerd, zodat de eerste
tekenen van problemen kunnen worden opgespoord en de behandeling onmiddellijk gestopt kan worden.

Bron: www.fagg.be

Griepvaccinatie 2014 -2015
Volgens de gegevens waarover wij momenteel beschikken zullen voor het winterseizoen 2014-2015 volgende
griepvaccins op de Belgische markt gebracht worden: Alfarix®, Influvac® en Vaxigrip® (voor intramusculaire
toediening) en Intanza® (voor intradermale toediening).
In België zal noch een quadrivalent vaccin, noch een nasaal vaccin beschikbaar zijn.
Terugbetaling
De terugbetaling van de griepvaccins voor intramusculaire toediening, nl. Alfarix®, Influvac® en Vaxigrip®
is voorbehouden aan volgende risicogroepen:
personen van 50 jaar of ouder;
patiënten die één van de volgende chronische ziekten hebben: hart-, long- of nieraandoeningen, diabetes,
hemoglobinopathie of lijden aan immunodepressie;
personen die beroepshalve dagelijks in contact komen met levend gevogelte en/of varkens, alsook hun
inwonende gezinsleden;
verzorgend personeel in direct contact met personen met een verhoogd risico;
zwangere vrouwen na het eerste trimester van de zwangerschap;
personen die in een instelling opgenomen zijn;
kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirine-therapie ondergaan.
Het griepvaccin Intanza, dat intradermaal wordt toegediend, komt slechts in aanmerking voor terugbetaling
indien voorgeschreven voor personen van 60 jaar of ouder
Voor de terugbetaling van de griepvaccins vermeldt de arts op het voorschrift “derdebetalersregeling van
toepassing”
Voorschrift op stofnaam
Griepvaccins mogen ook met de INN-naam voorgeschreven worden “R/ Influenzavaccin” i.p.v. een merknaam.
Het is dan wel belangrijk dat de arts op het voorschrift vermeldt of het een vaccin voor intramusculaire of voor
intradermale toediening betreft.
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Recip-e
Via Recip-e kunnen de voorschriften (geneesmiddelen voor ambulante patiënten, kinesitherapie, zorgvoorschriften) op een beveiligde wijze elektronisch bewaard worden en opgehaald worden door de zorgverstrekker gekozen door de patiënt (apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige, …).
De voorschriften worden opgemaakt in het softwarepakket van de arts. Op het ogenblik van finalisering (actueel
nog afdrukken op papier) van het voorschrift, wordt de elektronische versie beveiligd en geëncrypteerd doorgestuurd naar de server van Recip-e.
De voorschrijver kan de door hemzelf gemaakte voorschriften bekijken en desgewenst intrekken. Hij kan de
inhoud opvragen van de door hem gemaakte en nog niet afgeleverde voorschriften en kan ook feedback ontvangen van de uitvoerende zorgverstrekkers (apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen).
De uitvoerende zorgverstrekker (vrije keuze van de patiënt: apotheker, kinesist, verpleegkundige), ontvangt
het voorschrift (actueel op papier afgedrukt), waarop de unieke identificatie als barcode staat afgedrukt. Via zijn
softwarepakket leest de zorgverstrekker dit unieke nummer in, waarna het elektronisch voorschrift vanuit
Recip-e wordt opgehaald, wordt ontcijferd en wordt aangeboden voor afhandeling. Het voorschrift wordt al dan
niet bevestigd voor aflevering; als het afgeleverd wordt, verdwijnt het van de Recip-e server, zoniet is het terug
beschikbaar voor latere aflevering.
De patiënt kan via een (eID-beveiligde) web-toegang de voor hem bestemde voorschriften raadplegen en
desgewenst uit het systeem verwijderen.
De softwarepakketten van huisartsen en apothekers zijn of worden binnenkort voorzien van de Recip-e module.
Nadien volgt de uitrol naar tandartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen. Later komen de aanvragen voor
radiografieën, klinische laboratoria en de voorschriften gemaakt door specialisten aan bod.
Artsen die gebruik wensen te maken van het elektronisch voorschrift zijn nog steeds verplicht om een origineel
voorschrift met de patiënt mee te geven. De handtekening van de voorschrijvende arts is essentieel voor
de geldigheid van het voorschrift zoals bepaald in het K.B. van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de
modaliteiten in zake het voorschrift voor menselijk gebruik. Bovendien volgt uit het KB van 2009 ondubbelzinnig
dat indien de handtekening van de arts ontbreekt, het voorschrift in geen geval mag worden uitgevoerd. Het
spreekt voor zich dat de handtekening origineel moet zijn. Een scan of gefotokopieerde handtekening is niet
geldig.

Terugbetaalde geneesmiddelen in woonzorgcentra
Voor de aflevering aan rustoordbewoners van terugbetaalbare geneesmiddelen in orale vaste vorm is
vanaf 2015 de tarifering per eenheid voorzien (publicatie in BS van 12 mei 2014). Er zijn echter nog tal van onduidelijkheden over hoe dit alles concreet in de praktijk zal gerealiseerd worden.
Door de arts voorgeschreven geneesmiddelen worden in een medicatieschema opgenomen. In dit medicatieschema worden alle geneesmiddelen alsook de duur van de behandeling vermeld, wat de communicatie tussen
de artsen, de apothekers en de zorgverleners in het woonzorgcentrum zal bevorderen.
De apotheker behoudt de vrijheid om af te leveren onder vorm van:
- “Individuele Medicatie Voorbereiding” (IMV): bij IMV wordt een verpakking met één of meerdere producten
bereid, welke bestemd zijn voor individuele toediening aan een welbepaalde patiënt op een bepaald tijdstip.
IMV kan geautomatiseerd of manueel gebeuren. Standaard wordt voor 1 week afgeleverd, aangezien er per
week zal getarifeerd worden.
- publieksverpakkingen
- gefractioneerde verpakkingen, dus per blister (primaire verpakking moet gerespecteerd worden).
Voor chronische behandelingen kan bvb. onder vorm van IMV afgeleverd worden, terwijl voor een acute behandeling in publieksverpakkingen kan worden afgeleverd.
Bij het uitvoeren van een voorschrift of een medicatieschema zullen de terugbetaalde geneesmiddelen in vaste
orale vorm getarifeerd worden per eenheid voor een periode van 7 dagen.
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Derdebetalersregeling voor personen met het statuut “chronisch zieke”
Sedert 1 mei 2014 kunt u, als arts of tandarts, de derdebetalersregeling toepassen voor personen
die recht hebben op het statuut ‘chronisch zieke’, ook voor patiënten die niet genieten van een
verhoogde tegemoetkoming. Dit betreft de raadplegingen en bezoeken van artsen en bepaalde
verstrekkingen van tandartsen.
Het ziekenfonds stuurt aan de rechthebbenden een brief om hen mee te delen dat het statuut ‘chronische
aandoening’ werd toegekend. Op voorlegging van deze brief kan u de derdebetalersregeling toepassen.
Deze informatie is momenteel nog niet beschikbaar via MyCareNet.
Voor de indiening van deze getuigschriften in derdebetalersregeling via de tariferingsdienst vermeldt u op
het getuigschrift ‘chronisch’. Op deze manier ontvangt u automatisch de hogere tegemoetkoming. Voor
de patiënt wordt het plafond van de MAF verlaagd, waardoor deze sneller een terugstorting van het
ziekenfonds ontvangt.
Vanaf 2015 zal de regeling derdebetaler verplicht worden voor bepaalde verstrekkingen voor de personen
met het statuut ‘chronisch zieke’ en eveneens voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming.

Maandoverzichten en betaling van de honoraria via KOVAG-Tarimed
Voor alle artsenprestaties die via KOVAG-Tarimed bij de mutualiteiten worden ingediend, bezorgt KOVAGTarimed aan de arts maandelijks een gedetailleerd overzicht. Op deze overzichten worden alle prestaties per
patiënt vermeld. Via het getuigschriftnummer en de datum van verstrekking op de overzichten kan alles perfect
worden opgevolgd.
Voor groepspraktijken biedt KOVAG-Tarimed ook de mogelijkheid om de honoraria voor GMD, GMD-plus en
diabetespas van alle artsen uit de praktijk op één rekening en de mutualiteitstegoeden voor de andere prestaties
op de individuele rekening van de arts te storten. De maandoverzichten worden dan ook in dezelfde zin opgesplitst, zodat elke arts alle betalingen kan verifiëren.
KOVAG-Tarimed zorgt voor een vlotte uitbetaling: het totaal van de maandelijkse mutualiteitstegoeden wordt
steeds voor het einde van de volgende maand op de rekening van de arts gestort.

Online vertaalbibliotheek voor de sociale sector
De sociaal tolk- en vertaaldienst voor Groot-Gent ontwikkelde een online vertaalbibliotheek voor de sociale sector. Op www.vertaalbibliotheek.be vinden dienst- en hulpverleners vertalingen die bruikbaar zijn in heel wat domeinen (gezondheid, onderwijs, maatschappelijk welzijn, openbare dienstverlening, …). Deze vertalingen kunnen
een zeer handig instrument zijn bij het communiceren met anderstaligen.
U vindt er informatieve brochures over specifieke thema’s zoals diabetes, maagklachten, anticonceptiemiddelen, infectieziekten en vaccinaties, natkamtest, enz. Deze brochures kunnen ter ondersteuning meegeven worden
aan anderstalige patiënten. Anderzijds ontwikkelde TVGent ook standaarddocumenten op basis van regelmatig terugkomende vragen van organisaties, zoals een medicatieschema waarop de medicatie van de patiënt kan
ingevuld worden, een doorverwijzingsdocument naar een specialist of een uitnodiging voor een gesprek.
De meeste documenten zijn in 11 verschillende talen beschikbaar: Albanees, Arabisch, Bulgaars, Engels,
Frans, Oekraïens, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans en Turks.
TVGent wil van de vertaalbib een levend instrument maken. Diensten en organisaties kunnen zelf suggesties
doen voor het ontwikkelen van nieuwe documenten die zijn aangepast aan hun specifieke noden.
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Overleg tussen artsen en apothekers in een stroomversnelling
Zowel artsen als apothekers staan voor grote uitdagingen om de samenwerking en de (digitale) gegevensdeling
te verbeteren, tussen de eerste lijn onderling en ook met de tweede lijn. Om dit overleg gestructureerd te laten
verlopen, kan het model MFO (medisch-farmaceutisch overleg) gebruikt worden. MFO is een bijeenkomst, op
regelmatige basis, van artsen en apothekers om de patiëntenzorg te optimaliseren en de samenwerking tussen
beide groepen van zorgverleners te bevorderen (KB december 2009).
Overleg tussen huisartsen en apothekers bestaat in bepaalde landen al meer dan 10 jaar (Verenigde Staten,
Australië, Nederland, Zwitserland, ...). Ook bij ons zijn er regio’s die een traditie hebben om 1 à 2 keer per jaar
overleg te organiseren, in andere regio’s is het dan weer een volledig nieuw gegeven. Zeker is dat de vraag naar
overleg bij beide beroepsgroepen groot is en dat iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: de dienstverlening
voor de patiënt verbeteren en beantwoorden aan zijn gezondheidsbehoeften.
Hoe verloopt een MFO?
MFO vindt 'onder de kerktoren' plaats in een beperkte groep van 10 à 20 deelnemers. Het is immers de bedoeling om lokale, praktische en therapeutische afspraken te maken.
Het overleg verloopt op een interactieve manier waarbij meestal aan de hand van casussen met suggestievragen
wordt gewerkt rond één thema. Het onderwerp van het overleg wordt vooraf door de deelnemers gekozen. Elke
deelnemer krijgt de kans om aan het woord te komen en zijn mening te geven om op die manier tot een gezamenlijk besluit te komen. Deze besluiten worden na overleg vastgelegd in een verslag en gecommuniceerd naar
alle artsen en apothekers in de betrokken regio. Op een volgend overleg wordt bekeken of de afspraken die gemaakt werden haalbaar zijn en nageleefd worden.
Het onderwerp is afhankelijk van de behoefte in de regio, bv. bereikbaarheid en communicatie, afspraken rond
voorschriften, medicatieschema, begeleiding nieuwe medicatie, misbruik en verslaving, magistrale bereidingen,
cardiovasculair risicobeheer, … Ook lokale problemen kunnen aan bod komen.
Een duwtje in de rug
Het belang - en de noodzaak - van een MFO wordt al langer erkend, ook door de overheid. Verschillende keren
kwam een ontwerp van KB ter sprake maar jammer genoeg belandde het telkens opnieuw in de vergeethoek.
Recent werd een aangepast ontwerp van KB voorgelegd aan het Verzekeringscomité van het RIZIV die dit goedkeurde. Het is nu enkel nog wachten op de publicatie in het Staatsblad. Met dit KB wordt voor MFO een budget
uitgetrokken en krijgt het de nodige ondersteuning en omkadering voor de organisatie ervan.
Ook geïnteresseerd om een MFO bij te wonen?

In het najaar van 2014 staan volgende avonden al op de agenda:

•

Donderdag 18 september: MFO Gent centrum

•

Woensdag 8 oktober: MFO Lochristi

•

Donderdag 16 oktober: MFO Geraardsbergen

•

Donderdag 6 november: MFO Gent

•

Donderdag 20 november: MFO Merelbeke

•

Vrijdag 21 november: MFO Gentbrugge-Ledeberg

•

Donderdag 18 december: MFO Ninove

•

Najaar 2014: MFO Wetteren

Hou de agenda op www.kovag.be in de gaten om te zien of er in uw regio een avond gepland is.
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Vroedvrouwen mogen binnenkort een beperkt aantal geneesmiddelen voorschrijven
Met de publicatie van de twee Koninklijke besluiten van 15 december 2013 (B.S. 14/1/2014) mogen vroedvrouwen bepaalde specifieke geneesmiddelen voorschrijven. De rol van de vroedvrouw is het begeleiden, adviseren
en verzorgen van vrouwen vóór en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling. Zij
verzorgen eveneens het pasgeboren kind.
Voorwaarden om geneesmiddelen te mogen voorschrijven
Hoewel vroedvrouwen theoretisch al kunnen voorschrijven sinds 14/01/2014, was dit praktisch nog niet mogelijk.
De opleidingen worden reeds gegeven en de eerste voorschrijvende vroedvrouwen kunnen ten vroegste verwacht worden in oktober 2014.
Vroedvrouwen die vanaf het schooljaar 2014-2015 hun diploma behalen, krijgen dit voorschrijfrecht omdat de
vereiste kennis in de basisopleiding zal geïntegreerd zijn. Vroedvrouwen die hun beroepstitel vóór 1 oktober
2014 hebben behaald, moeten een bijkomende opleiding “gespecialiseerde toegepaste farmacologie” van minimum 30 uren volgen. Nadien kan de vroedvrouw een erkenningsaanvraag indienen bij de FOD Volksgezondheid aan de hand van een formulier en haar attest van slagen.
Als de vroedvrouw erkend is om geneesmiddelen voor te schrijven en over een specifiek RIZIV-nummer als
vroedvrouw beschikt, kan zij een voorschriftenboekje aanvragen bij het RIZIV en vervolgens geneesmiddelen
voorschrijven. Dit RIZIV-nummer heeft dezelfde structuur (11 posities) als voor andere zorgverstrekkers. Het
nummer begint steeds met “40” en eindigt op:
- ‘002’: vroedvrouwen gemachtigd tot het verlenen van verloskundige verstrekkingen
- ‘003’: vroedvrouwen gemachtigd tot het verlenen van verloskundige verstrekkingen en tot het voorschrijven van geneesmiddelen.
Welke geneesmiddelen mogen vroedvrouwen voorschrijven?
De lijst van geneesmiddelen die vroedvrouwen autonoom mogen voorschrijven in het kader van de opvolging
van normale zwangerschappen, de praktijk van normale bevallingen en de zorg aan de pasgeborene werd eveneens vastgelegd in het Koninklijk Besluit. Deze lijst vindt u hieronder.
Terugbetaling
Geneesmiddelen voorgeschreven door vroedvrouwen kunnen ook vergoed worden als aan alle voorwaarden voldaan is (verzekerbaarheid van de patiënt, geldig voorschriftformulier, vergoedbaar geneesmiddel, ………).
Voor bijkomende info: http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/19097014_NL

Lijst van geneesmiddelen die vroedvrouwen mogen voorschrijven (K.B. 15 dec ‘13)
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