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De overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie is een uitda-
ging. Vaak word ik geconfronteerd met het feit dat enkel voorschriften 
worden aangeboden en dat niet de patiënt, maar de partner of man-
telzorger mijn gesprekspartner is. 

Op dit ogenblik is er nog geen vlotte digitale gegevensdeling (Vitalink) 
tussen het ziekenhuis en de eerste lijn. Op basis van de voorschriften 
afleiden welke chronische medicatie van het bestaand medicatie-
schema dient te worden aangepast (schrapping, dubbele medicatie,..) 
is  niet evident, alhoewel ik als huisapotheker goede farmaceutische 
zorg (medicatiebewaking) wil leveren.

Met het pilootproject de groene enveloppe, opgezet in samenwerking 
met enkele ziekenhuizen, draagt KOVAG bij tot een verbeterde trans-
murale informatieoverdracht. 

Drie vormen van informatie zou ik hierbij verwachten. 
Vooreerst medicamenteuze informatie bij ontslag, met opgave voor 
elk geneesmiddel van de indicatie,  de reden van wijziging  of het 
stopzetten van elk geneesmiddel, en de start-stopdata. 
Daarnaast medische informatie waarbij voornamelijk de  belangrijk-
ste  aandoeningen van  de  patiënt  (bijvoorbeeld nierinsufficiëntie, 
maagulcus in het verleden, ...), allergieën en intoleranties onontbeer-
lijke gegevens zijn voor medicatiebewaking. 
Tenslotte administratieve  informatie met onder andere de status van 
de aanvraag voor attestplichtige geneesmiddelen, naast  de  contact-
gegevens van de behandelende artsen.

Het opname- en ontslagmanagement zal één van de onderwerpen 
zijn die binnen de verschillende eerstelijnszones (ELZ) zullen wor-
den aangekaart. In dit nummer laten we je kennis maken met onze 
Oost-Vlaamse vertegenwoordigers in de op te richten zorgraden. In 
naam van KOVAG wens ik hen te danken voor de tijd die zij hierin 
investeren. 

Voor de apotheker is het legitiem om een verdere gegevensdeling te 
stimuleren. Immers, enkel met voldoende informatie kunnen we bij 
ontslag en opname correcte farmaceutische zorg leveren.

Veel succes!

Geert Heungens
Bestuurslid KOVAG

KONINKLIJK 
OOST-VLAAMS 
APOTHEKERSGILD
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E-learning
vanaf oktober

E-learning Kwetsbaarheid (oktober 2019)

Kwetsbaarheid komt voor in alle lagen en sectoren van de maatschappij. 
In de gezondheidszorg en ook in de apotheek komen we er vaak mee in contact. 

Als laagdrempelige zorgverlener is de apotheker goed geplaatst 
om signalen van kwetsbaarheid op te vangen. 

Er is nu een e-learning op komst om de apotheker daarin te ondersteunen.

Goed om weten 
• Vier op de tien Belgen hebben lage gezondheids-

vaardigheden en kunnen niet altijd correct 
beslissen over hun gezondheid. 

• De vergrijzing van de bevolking zal het aantal 
kwetsbare personen verder doen toenemen. 

• Het Vlaams zorg- en welzijnslandschap is in volle 
ontwikkeling en de eerstelijnszones worden 
uitgewerkt. Met deze achtergrond is het 
belangrijk dat de apotheker zich bewust is van 
zijn (belangrijke) rol in de problematiek van 
kwetsbaarheid door lage gezondheids-
vaardigheden of door ouderdom.

Na het volgen van de e-learning kun je ...
• Het zorg- en welzijnsaanbod in de eerstelijns-

zones beter schetsen, alsook de plaats van de 
apotheker erin.

• Kwetsbaarheid goed definiëren.
• Concreet acties ondernemen bij een ‘niet-pluis 

gevoel’.
• Kwetsbare personen detecteren aan de hand 

van instrumenten/tools.
• Kwetsbare personen doorverwijzen binnen de 

grenzen van ‘wat kan en mag’.
• Aangepaste farmaceutische zorg bieden.
• Meer communicatievaardig zijn ten opzichte van 

de patiënt en zijn naasten.

Praktisch
• Een realisatie van BAF, KAVA, KLAV en KOVAG.
• Beschikbaar vanaf begin oktober.
• Deelnameprijs: 100 € (leden)/150 € (niet-leden). 

Voor een tweede (en volgende) inschrijving van 
dezelfde apotheek: 30 €. Voor KOVAG-leden is 
er een extra korting van 40 € in het kader van de 
aangevraagde erkenning voor kmo-portefeuille.

• Accreditering wordt aangevraagd.
• Schrijf je nu al in op www.kovag.be.

Ben je ingeschreven voor de e-learning Kwetsbaarheid, dan krijg je ook toegang tot volgende e-learnings: Zelftesten, 
Fazodem (farmaceutische zorg rond dementie), Griep en pneumokokken, Jodiumtabletten, Diabetes (opfriscursus), 

Humaan papillomavirus, Medische hulpmiddelen en Tekenencefalitis & ziekte van Lyme.

Hoe kunnen we als apotheker …

• Kwetsbaarheid door lage gezondheids-
vaardigheden of door ouderdom 
detecteren? 

• Indien nodig gericht doorverwijzen?

• Gericht farmaceutische zorg aanbieden 
met aandacht voor overleg met de 
patiënt?
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Niet te missen dit najaar!

KOVAG blikt al vooruit op het najaar, met een aantal niet te missen events en opleidingen. We pikken er 

een paar uit; voor het volledige overzicht verwijzen we je naar de handige, uitneembare najaarskalender. 

Geef hem een duidelijk plaatsje in je apotheek!

KWETSBAARHEID

Op de achterflap van deze editie vind je traditiegetrouw 
de kalender voor de komende maanden. Omdat we voor 
het najaar heel wat op het getouw hebben staan, zit er 
in deze Farmazine een handig overzicht van de komen-
de activiteiten, voorzien van de huidige stand inzake de 

MEDICINALE CANNABIS

KOVAG PRIJS MANAGEMENT

Vanaf oktober 
is er een e-learning 

beschikbaar die de apo-
thekers een goed inzicht 

moet verschaffen in de pro-
blematiek van kwetsbaarheid. 

De e-learning is een gezamenlijke 
realisatie van BAF, KAVA,  

KLAV en KOVAG.  
Meer info op de pagina hiernaast.

 

De KOVAG Prijs is altijd een goede 
gelegenheid om kennis te maken met 
het aankomend apothekerstalent, en 
om je op de hoogte te stellen van de 
boeiendste masterthesissen op het 

vlak van gezondheidszorg.

Noteer alvast  
5 september 
in je agenda!  

Medicinale 
cannabis is een 
actueel én omstreden 
thema. Apothekers kunnen 
hierover vragen krijgen van 
chronische pijn-patiënten, zowel 
over de effectiviteit als over de 
beschikbaarheid.  Genoeg stof voor 
een boeiende infoavond!
Donderdag 21 november.

Succesvol een apotheek runnen houdt 
ook in dat je mee bent met enkele ma-
nagementtechnieken, zoals Time and 
Lean Management. 
Ook de Masterclass Apotheek 
Overnemen is een aanrader!

Driedaagse opleidingen in 
oktober en  
november.

accreditatie (het aantal punten; en of de accreditatie is 
aangevraagd of goedgekeurd). 
Hieronder lichten we vier onderwerpen uit de najaarska-
lender, maar bekijk zeker het volledige aanbod. 
Het wordt een boeiend najaar!
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Opioïden en chronische pijn
De plaats van opioïden bij chronische pijn is de laatste 
jaren herhaaldelijk onder de aandacht gebracht, zowel in-
ternationaal als nationaal. De aanleiding hiervoor is de 
bewustwording van het sterk toenemende verbruik van 
opioïden in meerdere landen en de dramatische evolutie 
van de laatste jaren in de Verenigde Staten. Daar stier-
ven in 2016 dagelijks gemiddeld 115 personen in om-
standigheden waarbij zware opioïden gebruikt werden. 
De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle 
(DGEC) van het RIZIV analyseerde het verbruik van de 
vijf meest voorgeschreven opioïden via de tariferingsin-
formatie afkomstig van alle apotheken in België (± 5.000 
apotheken, ziekenhuisapotheken niet inbegrepen). De 
analyse gebeurde naar aanleiding van enkele opvallende 

individuele controle-onderzoeken bij verzekerden, artsen 
en apothekers, waarbij niet-medisch verantwoord ver-
bruik, medical shopping en verbruik van opioïden via ver-
valste geneesmiddelenvoorschriften werden vastgesteld. 
Daarmee sluit de DGEC voor België aan op meerdere 
internationale alarmsignalen over misbruik van deze ge-
neesmiddelen.
De verzekerden met een hoog en een chronisch verbruik 
van opioïden werden meer in detail onderzocht. Deze 
groep verzekerden verdient de nodige aandacht door de 
vele bijwerkingen van hoge doses opioïden op lange ter-
mijn: tolerantie, psychische afhankelijkheid tot toxicoma-
nie, lichamelijke afhankelijkheid, ontwenningsverschijn-
selen, opioïd-geïnduceerde hyperalgesie, enz.
De tariferingsinformatie bevat gegevens over alle door de 

Verbruik en mogelijk misbruik  
van opioïden in België: 

evolutie van 2006 tot 2017

De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van het RIZIV zag dat het aantal 

verzekerden dat minstens één verpakking van de onderzochte opioïden afhaalde, tussen 2006 en 2017 

steeg met maar liefst 88 procent tot 1.104.485 verzekerden. Hoewel de situatie in België lang niet zo 

dramatisch is als in de Verenigde Staten, is er toch reden voor bezorgdheid. Knelpunten zijn het niet-

medisch verantwoord verbruik van opioïden en medical shopping. 

De zaaddoos van papaver somniferum.
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ziekteverzekering vergoedbare genees-
middelen voor de periode 2006-2017. 
Het betreft hier dus geen steekproef, 
maar een analyse van de volledige na-
tionale gegevens. Het verbruik is weer-
gegeven via de ‘defined daily dose’ of 
doorsnee-dagelijkse dosis (DDD), die bepaald werd door 
de WHO (zie tabel).
Vijf opioïden die in de controleonderzoeken het vaakst 
voorkwamen, werden nader onderzocht: tramadol, tilidi-
ne, fentanyl (pleisters), oxycodon en piritramide.
De vijf vermelde opioïden zijn verantwoordelijk voor onge-
veer 80 procent van alle afgehaalde opioïden in de apo-
theken open voor publiek in België in 2017. De eerste 
twee zijn zwak werkende opioïden en bevinden zich op 
trap twee van de pijnladder van de Wereldgezondheids-
organisatie. De overige drie zijn sterk werkende opioïden 
uit trap drie.

Tabel: Door DGEC geanalyseerde opioïden

Stofnaam van het opioïd
DDD  
(mg)

Pijn- 
ladder

tramadol 300 2

tramadol (+ paracetamol) 150 2

tilidine 200 2

fentanyl 1,2 3

oxycodon 75 3

oxycodon  (+ naloxon) 75 3

piritramide 45 3

Pijnladder: 2 (matig; zwak werkende opioïden), 3 (ernstig; sterk werkende 
opioïden)   DDD: defined daily dose

Stijging met 82 procent
De studie van de DGEC had als doel om een correct en 
concreet zicht te krijgen op de Belgische situatie en om 
het verbruik van deze geneesmiddelen bij te sturen via 
gerichte vorming van de voorschrijvers en de apothekers, 
via een aanpassing van de terugbetalingscriteria en via 
zichtbaarheid van het geneesmiddelenprofiel van de ver-
zekerden voor zorgverleners (artsen/apothekers). Effici-
entiewinst in het RIZIV-budget is eveneens mogelijk. Een 
nog veel grotere winst kan gemaakt worden door een ver-
mindering van de secundaire schade door een niet-me-
disch verantwoord gebruik van deze middelen. 
Het nationale verbruik van de onderzochte opioïden 
steeg tussen 2006 en 2017 globaal met 82 procent 
tot 79.467.843 DDD’s. Het aantal verzekerden dat min-
stens één verpakking van de onderzochte opioïden af-
haalde, steeg in de onderzochte periode met maar liefst 
88 procent tot 1.104.485 verzekerden. Dit betekent dat 
ongeveer 10 procent van alle Belgen in 2017 minstens 
één verpakking afhaalde. 110.853 van deze verzekerden 
haalden meer dan één soort opioïden af.
De helft van de grote en de chronische verbruikers (49 

procent) was in 2017 tussen 50 en 69 
jaar oud. Daarnaast was 23 procent 
van hen jonger dan 50 jaar. Deze groep 
jonge verbruikers vraagt de nodige aan-
dacht. Zonder aanpassing van de the-
rapie zal hun verbruik gezien de gewen-

ning door de jaren heen enkel toenemen.
Op basis van de analyse van de volledige ambulante ver-
bruiksgegevens in België van de vijf voornaamste opio-
iden is met zekerheid vast te stellen dat de situatie van 
o.a. de VS niet geëxtrapoleerd mag worden naar België. 
In België is de situatie niet dramatisch, maar er is wel 
reden tot bezorgdheid en bijsturing.

Medical shopping
Uit enerzijds de globale groei van het verbruik en an-
derzijds de vaststellingen uit individuele controleonder-
zoeken blijkt dat niet-medisch verantwoord gebruik wel 
degelijk voorkomt. Ook het aandeel jonge verbruikers 
valt op. Er zijn stuitende gevallen van medical shopping 
vastgesteld bij meerdere artsen en apothekers. Vol-
gens DGEC van het RIZIV kan medical shopping enkel 
aangepakt worden door het medicatieprofiel van verze-
kerden verplicht zichtbaar te maken voor alle betrokken 
zorgverleners (artsen en apothekers), en dit voor zowel 
vergoedbare als niet-vergoedbare geneesmiddelen. Het 
is interessant op te merken dat de auteurs stellen dat 
het gedeeld farmaceutisch dossier (GFD), dat de apothe-
ken al gebruiken, hiervoor een goede basis zou kunnen 
vormen. Maar als artsen inzage krijgen in het GFD,  dan 
zouden de apothekers - onafgezien van de aanpassingen 
aan de wetgeving die daarvoor nodig zijn - op zijn minst 
ook een zicht moeten krijgen op de indicaties en labo-
waarden. Dat zou de apothekers beter in staat stellen 
om het geneesmiddelengebruik te monitoren. Deze dis-
cussie is echter geen onderwerp van dit artikel.

Elektronisch voorschrijven kan valse voorschriften verhin-
deren. Ook het gebruik van een zogenaamd opioïdcon-
tract zou soelaas kunnen bieden wanneer de aflevering 
van voorschriften voorbehouden wordt tot één arts en 
een dergelijke overeenkomst controle op gebruik en in-
name mogelijk maakt.
De DGEC zal verder initiatieven ondersteunen om met 
artsen, apothekers en andere actoren de indicaties van 
voorschrijven beter af te lijnen en misbruik te beperken. 
Er komt ook bijkomend onderzoek naar het verbruik van 
opioïden samen met antidepressiva en/of anti-epileptica 
en naar de indicaties. 

Tijdschrift voor Geneeskunde, volume 75 nr. 11, 2019
E. De Mooter, J. Maebe, H. Willems, C. Lys, G. Hans 
Door op de titel van dit artikel te zoeken op het internet komt u terecht bij 
het Tijdschrift voor Geneeskunde (inloggen vereist). Een presentatie (24-
3-2018) van apr. Hans Willems (apotheker-inspecteur DGEC) en Elien De 
Mooter (wetenschappelijk attaché DGEC) is te vinden op de site www.or-
domedic.be.

In België is de situatie niet 
dramatisch, maar er is wel 

reden tot bezorgdheid  
en bijsturing.
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Als beroepsvereniging dragen we transmurale zorg, zorg 
over de muren van de apotheek/de huisartsenpraktijk/
het ziekenhuis heen, hoog in het vaandel en benadruk-
ken we het belang van een medicatieschema. De laat-
ste jaren werd meer en meer aandacht besteed aan dit 
onderwerp (denk maar aan het huisapothekerschap, het 
‘Merelbeke zit op schema’-project en het pilootproject 
‘de groene enveloppe’). Even tijd om stil te staan bij van-
waar we komen en wat we al bereikt hebben!

In 2010 wees het rapport van het federaal kenniscen-
trum erop hoe belangrijk het is om meer aandacht te 
besteden aan goed uitgeklaarde procedures en richtlij-
nen voor een naadloos transmuraal medicatiebeleid, met 
vooral focus op de continuïteit [1]. De gevolgen van een 
minder goed transmuraal medicatiebeleid zijn uitgebreid 
beschreven in de literatuur: de HARM-studie toonde in 
2006 reeds aan dat 5,6 procent van de acute zieken-
huisopnames gerelateerd waren aan medicatie. Een re-
centere studie uit 2018 concludeerde dat maar liefst 20 
procent van de heropnames te wijten is aan medicatie-
problemen. Minstens de helft daarvan zou vermijdbaar 
zijn [2, 3]. 

Het medicatieschema is hierbij een uitstekend hulpmid-
del voor een goede transmurale medicatieoverdracht. Ide-
aliter wordt er gebruikt gemaakt van digitale platformen 
om informatie tussen de verschillende zorgverleners te 
delen. Vitalink heeft als doel onder andere het medica-
tieschema tussen de verschillende zorgverleners digitaal 
te centraliseren en de communicatie digitaal mogelijk te 
maken. Uit de praktijk blijkt dat communicatie tussen de 

— DELPHINE VAUTERIN —

Samen werken aan een degelijk  
transmuraal medicatiebeleid

De patiënt centraal stellen in de gezondheidszorg betekent ook ervoor zorgen dat zijn 

zorg niet onderbroken wordt. Ook niet voor de geneesmiddelenbehandeling. 

Dat het hier vaak fout loopt mag duidelijk zijn. 

Bij een transmuraal medicatiebeleid moet de klemtoon lig-
gen op continuïteit. Liefst 20 procent van de heropnames in 

het ziekenhuis zou te wijten zijn aan medicatieproblemen; 
minstens de helft daarvan zou vermijdbaar zijn.
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softwarepakketten van de verschillende zorgverleners 
de bruikbaarheid van Vitalink bemoeilijkt. Communicatie 
met het ziekenhuis via Vitalink lukt niet. Communica-
tie via een papieren medicatieschema blijft daarom de 
meest gebruikte werkwijze bij transmurale zorg. Naast 
IT vormen de verschillende zorgverleners van de patiënt 
(huisarts, arts-specialist, huisapotheker, ziekenhuisapo-
theker… ) en de patiënt zelf belangrijke schakels. Ook bij 
ideale digitale communicatie is de betrokkenheid van de 
patiënt onmisbaar. 

Best Practice
ZoROO (Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement), een 
werkgroep van de vier Gentse ziekenhuizen, zorgorganisa-
ties en de SEL Gent waarbij KOVAG eveneens betrokken 
partij is, realiseerde een best practice-document ter bevor-
dering van een kwalitatief hoogstaand opname- en ontslag-

beleid, zodat de overgang van het ziekenhuis naar huis en 
omgekeerd zo vlot mogelijk verloopt. Hierbij werden aanbe-
velingen rond transmurale medicatieoverdracht naar voren 
geschoven:

(Pre)opname: “De huisarts geeft informatie en stuurt de 
verwijsbrief door naar de behandelende arts in het zieken-
huis met daarin speciale aandacht voor medicatie. Een 
medicatieschema opgesteld door de huisarts en gevali-
deerd door de apotheker wordt meegegeven. De patiënt 
wordt gestimuleerd het medicatieschema voor de opna-
me dus ook door de (huis)apotheker te laten nakijken en 
te vervolledigen. Zo kan ook OTC (over-the-counter)-medi-
catie en andere zelfzorgmedicatie, voedingssupplemen-
ten of vitaminen in het medicatieschema opgenomen 
worden. Via het Gedeeld Farmaceutisch Dossier heeft de 
(huis)apotheker, na consent van de patiënt, een volledig 
zicht op alle afgeleverde medicatie zelfs wanneer deze 
voorgeschreven is door een andere voorschrijver dan 
de huisarts of wanneer deze bij een andere apotheker 
afgehaald werd. Bij de opname geeft de patiënt en/of 
zijn vertegenwoordiger het medicatieschema door aan de 
verpleegkundige in het ziekenhuis”.

Ontslag: “De behandelende arts geeft de patiënt de no-
dige medicatievoorschriften mee en geeft uitleg met be-
trekking tot de te nemen medicatie na ontslag (welke, 
doel, dosis, momenten van inname, termijn…). Er wordt 
voldoende medicatie voorzien voor de patiënt, minstens 
tot de tweede werkdag, zodat de huisarts een huisbe-
zoek kan plannen dat binnen zijn werkschema past. In-

ZoROO 
Zorg Rond Opname- en Ontslagmanagement

Thuis Ziekenhuis Thuis



De ideale situatie

Bij opname: de huisarts geeft middels een ver-
wijsbrief informatie aan de behandelende arts in 
het ziekenhuis met daarin speciale aandacht voor 
medicatie. De huisapotheker valideert het medi-
catieschema en vult aan met OTC-medicatie enz. 

Bij ontslag:  de huisarts én de huisapotheker krij-
gen het medicatieschema van het ziekenhuis.  

Doel: op geen enkel moment een onderbreking 
van de medicatie.
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In 2017 werd een proefproject opgestart in Merelbeke, 
‘Gemeente zit op schema’. Dit GoS-project wil patiënten 
aanleren hoe belangrijk het gebruik van een medicatie-
schema is voor correcte inname van geneesmiddelen 
en hen sensibiliseren om het medicatieschema mee te 
nemen naar de volgende zorgverstrekker (de apotheker,  
huisarts, het ziekenhuis, …). In samenwerking met de 
gemeente, de huisartsen, de huisapothekers, de ver-
pleegkundigen, andere zorgverleners en verenigingen 
werd/wordt het project via verschillende kanalen bekend 
gemaakt aan de burgers (vlaggen aan apotheek, Face-
book, advertentie in het gemeenteblad…). Infosessies 
rond veilig en correct medicatiegebruik werden en wor-
den voorzien. De resultaten in Merelbeke waren goed: 
het aantal personen dat bij opname een medicatie-
schema mee had steeg van 29 naar 43 procent. Ook 
de kennis over het medicatieschema steeg spectaculair. 
Zowel patiënten als huisartsen en apothekers deden 
hun uiterste best om de schema’s te gebruiken en te 
delen. Vitalink werd merkbaar meer geconsulteerd en de 
schrijfoperaties lagen hoger dan in andere gemeenten.  
Ondertussen wordt het GoS-project al in andere gemeen-
tes uitgerold. In Oost-Vlaanderen loopt het project op dit 
moment in Aalst, en wordt het opgestart in Erpe-Mere/
Lede en in Deinze/Nevele. Het uiteindelijke doel blijft dat 
elke burger in België het vanzelfsprekend vindt dat hij 
kan beschikken over  een medicatieschema. 

2. Ontslag
Ook om de informatie-overdracht betreffende de medica-
tie van het ziekenhuis naar de huisapotheker te verbe-
teren, werd een pilootproject opgestart. Een specifieke 
enveloppe (de ‘groene enveloppe’ genoemd), met de 
vermelding ‘Geef mij aan je huisapotheker’ en ‘Vergeet 
me niet, ik ben van levensbelang’, werd voorzien om het 
medicatieschema en de voorschriften meegegeven door 
het ziekenhuis en bestemd voor de huisapotheker, te 
bundelen samen met een informatiebrief voor de apo-
theker. Deze enveloppe, die slechts een hulpmiddel is 
om een beter transmuraal medicatiebeleid te realiseren, 

dien er vragen zijn omtrent specifieke medicatie kan het 
nodig zijn dat de huisapotheker contact opneemt met 
de ziekenhuisapotheker. Het medicatieschema wordt in 
tweevoud aan de patiënt meegegeven en de patiënt wordt 
gestimuleerd deze zowel aan zijn huisarts als aan zijn 
huisapotheker te bezorgen.” 

In de praktijk
Vanuit het TraM-netwerk (samenwerkingsverband van KO-
VAG en de ziekenhuisapothekers van de Oost-Vlaamse 
ziekenhuizen) werden in het verleden verschillende ini-
tiatieven genomen. In 2015 werd aan de Oost-Vlaams-
officina-apothekers gevraagd bij te houden hoeveel 
medicatieschema’s opgemaakt werden voor een zieken-
huisopname en hoeveel schema’s ontvangen werden na 
ontslag. Ondanks verschillende communicatiecampag-
nes (bijvoorbeeld met filmpjes en affiches) waarbij zie-
kenhuisapothekers wel een medicatieschema meegaven 
aan de patiënt en huisapothekers wel bereid waren een 
medicatieschema op te stellen om mee te geven naar 
het ziekenhuis, stelden we vast dat het begrip van de 
patiënt wat hij met het medicatieschema moet doen een 
hinderpaal bleef [4]. Het aantal schema’s dat de apotheek 
bereikte bleef erg beperkt (zie tabel 1). Sensibilisatie van 
de patiënt bleek dus de nodige strategie te zijn.

Verschillende initiatieven werden reeds genomen om de pati-
ent te sensibiliseren, zowel bij opname als bij ontslag.

1. Opname

Tabel 1: Evaluatie communicatiecampagne 2015

Aantal  
medicatieschema’s

Eerste meting  
(duur =  

2,5 maanden)

Meting na affiche-
campagne (duur =  

4 weken)

opgemaakt  
vóór opname

24 17

ontvangen  
na ontslag

16 26

Intern TraM-rapport. Weergave van het aantal door de apotheker geregis-
treerde medicatieschema’s voor opname en ontslag.

Tabel 2: Deelnemende ziekenhuizen

AZ Sint-Lucas
Gent

UZ  
Gent

OLV 
Aalst

St-Vincentius 
Deinze

ROTS- 
consultatie

Hematologie
Nefro-endo- 

crinologie
Inwendige 

geneeskunde

Geriatrie Nefrologie Geriatrie Geriatrie

Farmaceuti-
sche counse-

ling

Tabel 2: Overzicht deelnemende afdelingen van de deelnemende zieken-
huizen binnen het pilootproject ‘De Groene enveloppe’.

De groene enveloppe is een hulpmiddel voor een beter transmuraal me-
dicatiebeleid.
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Op 28 mei vond in Gent het ZoROO*-symposium plaats. Aanleiding was het 
finaliseren van het best practice-document door een werkgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van de eerstelijnshulpverleners en van de vier Gentse zie-
kenhuizen. Ook KOVAG maakt deel uit van deze werkgroep. Het doel van het best 
practice-document  van ZoROO is de overgang van ziekenhuis naar thuissituatie 
(en andersom) zo vlot mogelijk te laten verlopen. In de eerste plaats voor de pa-
tiënt, maar ook voor alle betrokken hulp- en zorgverleners in het ziekenhuis en in 
de eerstelijn. In het best practice-document  wordt de geplande opname in het 
ziekenhuis op de best mogelijke manier beschreven: een inhoudelijke beschrij-
ving hoe dit proces zo goed mogelijk kan verlopen, nog van voor de opname tot 
aan het ontslag. Het is een richtlijn waarvan de werkgroep hoopt dat iedereen 
die mee wenst om te zetten in de dagelijkse praktijk.

Zowel bij opname als bij ontslag gaat er in het best practice-document concrete 
aandacht naar een goed transmuraal medicatiebeleid. De rol van de huisapo-
theker is daar onmiskenbaar. Bij opname wordt gespecifieerd dat de huisarts 
informatie geeft en een verwijsbrief doorstuurt/meegeeft naar de behandelen-
de arts in het ziekenhuis met daarin speciale aandacht voor medicatie. Het 
door de huisarts opgestelde medicatieschema wordt daarbij gevalideerd door 
de huisapotheker, die aanvult met OTC-medicatie, met geneesmiddelen voor-
geschreven door andere artsen en dergelijke meer. Op die manier wordt de in-
formatie die men in het ziekenhuis krijgt over de actuele geneesmiddelen van 
de patiënt geoptimaliseerd.  Bij ontslag wordt geadviseerd dat niet alleen de 
huisarts, maar ook de huisapotheker het medicatieschema van het ziekenhuis 
ontvangt.  

Voor zover ons bekend is dit de eerste maal dat de rol van de huisapotheker in 
een multidisciplinaire richtlijn transmurale zorg zo concreet en uitvoerig wordt 
beschreven.  

* Zorg Rond Opname en Ontslag management. Het best practice-document is te vinden 
op de website van de SEL Zorgregio Gent (www.selgent.be).

ZoROO-symposium

Weer thuis

Patiënt/ 
Mantelzorg

Prof. 1ste lijn

(Semi)  
residentiële 

setting

Patiënt/ 
Mantelzorg

Prof. 1ste lijn

(Semi)  
residentiële 

setting

Informatie-overdrachtInformatie-overdracht

Informatie- 
overdracht

Centraal aanspreekpunt in de thuiszorg

Centraal aanspreekpunt in het ziekenhuis (behandelde arts, ontslagmanager, 
sociaal werker, ...)

Patiënt/vertegenwoordiger is eigenaar van het proces

wordt open (niet dichtgekleefd) meege-
geven vanuit verschillende afdelingen in 
verschillende ziekenhuizen (zie tabel 2). 

De eerste reacties van de verpleegkun-
digen uit het ziekenhuis en vanuit de 
huisapothekers zijn alvast positief. Begin 
juli stelden we vast dat al meer dan 300 
enveloppen de apotheek bereikt hadden. 
In een latere Farmazine gaan we graag 
dieper in op de resultaten. 

Toekomst
We hebben al heel wat bereikt, maar we 
zijn er nog niet. Op lange termijn blijven 
de te behalen doelstellingen: 

• Elke patiënt – gebruiker van genees-
middelen - heeft bij opname een ge-
actualiseerd medicatieschema bij, 
opgemaakt door de huisarts en de 
huisapotheker. 

• Elke patiënt – gebruiker van genees-
middelen - bezorgt bij ontslag een ge-
actualiseerd medicatieschema aan de 
huisarts en apotheker. Dit wordt op-
gemaakt in het ziekenhuis, eventueel 
na ‘medication reconciliation’ door de 
ziekenhuisapotheker. 

Een verdere stimulatie van het huisapo-
thekerschap, GoS-projecten en een uit-
breiding van het pilootproject ‘de groene 
enveloppe’ naar meer afdelingen en meer 
ziekenhuizen in combinatie met een com-
municatiecampagne naar de patiënt toe 
kunnen mogelijk de transmurale zorg nog 
verbeteren. 

Wordt vervolgd!
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Preventie
Maar preventie is een zeer breed domein: er zijn tal van 
aandoeningen waarvoor primaire preventiestrategieën 
zinvol zijn. Waarop moeten we focussen? Hierin spelen 
de Gezondheidsgids en het Gezondheidskompas een be-
langrijke rol. Kan de apotheker deze tools ook gebruiken 
en zo een bijdrage leveren? Hoe pakken we dit aan? In 
dit artikel wordt niet ingegaan op specifieke pathologie-
gebonden preventieve adviezen; wel worden tips gegeven 
die kunnen bijdragen tot een betere verankering van pre-
ventie in de apotheek.
De apotheek kent een hele lage drempel. De apotheker 
ziet zeer veel personen die soms geen tot een beperkt 
contact hebben met andere zorgverstrekkers, preventie-
partners, of met de huisarts. Dit maakt duidelijk dat de 
apotheker een belangrijke toegevoegde waarde kan heb-
ben in het bereiken van de populatie voor preventie.

De huisartsenorganisatie Domus Medica heeft sedert 
2011 een Gezondheidsgids die de huisarts wegwijs moet 

maken in primaire preventie. Deze wetenschappelijk on-
derbouwde Gezondheidsgids werd door de Vlaamse over-
heid erkend als dé aanpak van preventie in de eerstelijn. 
Ze is gericht op de belangrijkste gezondheidsrisico’s en 
helpt de huisarts een persoonlijk preventieplan voor de 
patiënt op te stellen door het inschatten van de risico’s. 

Een belangrijk deel van de Gezondheidsgids zijn de vra-
gen die aan de patiënt worden gesteld. Sommige huisart-
sen laten deze vragen reeds door de patiënt thuis of in de 
wachtkamer invullen, waardoor ze tijdens de consultatie 
tijd winnen en onmiddellijk kunnen overgaan tot de ver-
werking en het opstellen van het persoonlijk preventie-
plan. Dit bracht de Vlaamse overheid ertoe een digitale 
toepassing, het Gezondheidskompas, te ontwikkelen die 
het mogelijk maakt dat de patiënt thuis, online, de vra-
gen invult. Quasi dezelfde risicofactoren komen aan bod 
als in de Gezondheidsgids en aan het einde krijgt de bur-
ger een evaluatie van zijn risico’s samen met het advies 
de huisarts te raadplegen wanneer blijkt dat één of ander 
risico mogelijk verhoogd zou kunnen zijn. Daarnaast ont-
vangt de patiënt ook een code die hij aan de huisarts kan 
bezorgen. Met die code heeft de huisarts toegang tot de 
ingevulde vragenlijst van zijn patiënt en kan opnieuw tijd 

Primaire preventie: bouwstenen 
voor een aanpak in de apotheek

— MARLEEN HAEMS —

Vlaanderen voert een preventief gezondheidsbeleid om gezondheidswinst op bevolkingsniveau te 

realiseren en zo mensen niet alleen langer te laten leven maar ook hun levenskwaliteit te behouden 

en te verhogen. Daartoe worden initiatieven genomen in de gezondheidszorg maar ook daarbuiten (in 

scholen, op het werk, in de gemeente, ….). Ook de apotheker speelt daarin een belangrijke rol en kan – 

door de laagdrempeligheid - mensen bereiken die niet door andere zorgverstrekkers worden bereikt.

In de Gezondheidsgids:

• Bepaling van het risico op  
hart- en vaatziekten

• Rookstopbegeleiding
• Peilen naar het gebruik van alcohol
• Advies gezonde voeding
• Advies fysieke activiteit
• Opsporing diabetes type 2
• Vaccinaties tegen tetanus/difterie/kinkhoest, influenza  

en pneumokokken
• Screenen op colorectale kanker
• Vroegtijdige opsporing van borstkanker
• Screenen op baarmoederhalskanker
• Valpreventie 
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gewonnen worden tijdens de consultatie.

En de apotheker?
Wil je patiënten waarvan je vermoedt dat ze niet echt een 
regelmatig contact hebben met de huisarts of waarvan 
je vermoedt dat ze wel een verhoogd gezondheidsrisico 
lopen op weg helpen naar een preventieve aanpak, dan 
kan je hen uiteraard aansporen dit Gezondheidskompas 
te gebruiken. Meer nog, voor vele personen is het in-
vullen van de vragenlijst niet altijd evident. Je kan hem 
daarom samen met je patiënt doorlopen en eventueel 
doorverwijzen naar de huisarts indien nodig.

Het invullen van een dergelijke vragenlijst verhoogt de 
responsabilisering van de patiënt voor zijn gezondheid. 
Door een groter verantwoordelijkheidsgevoel wordt ook 
het gesprek met de huisarts en apotheker makkelijker en 
wordt samen met de patiënt beslissingen nemen (shared 
desicion making) eenvoudiger. Er wordt aangenomen dat 
dit de therapietrouw bevordert.

Zoveel thema’s in de Gezondheidsgids  
en in het Gezondheidskompas…
In deze erkende aanpak van preventie komen niet minder 
dan elf thema’s aan bod. Wil je deze in de dagelijkse 
apotheekpraktijk meer aandacht geven, dan vraagt dit 
een gestructureerde aanpak om het overzicht nog te be-
waren.
Enerzijds kan je de patiënt aansturen op het invullen van 
de vragenlijst op het Gezondheidskompas, anderzijds 
kan je ook in de apotheek de verschillende thema’s ach-
tereenvolgens meer aandacht besteden. Een goed hulp-
middel is je daarbij af te stemmen op de themadagen en 
-weken. Je profiteert dan meteen mee van de aandacht 
die er ook in de pers voor dit onderwerp is.

Halt2diabetes 

Het Gezondheidskompas wordt momenteel uitgetest 
voor de detectie van personen die een hoog risico lopen 
op diabetes. Dit gebeurt in het Halt2diabetes-project. 
Ook daarin worden de apothekers aangespoord mee 
te werken. Personen waarvan wordt vastgesteld via het 
Gezondheidskompas dat ze een verhoogd risico op di-
abetes lopen, worden doorverwezen naar een specifiek 
gezondheidsprogramma dat gericht is op een gezonde 
leefstijl. 

Momenteel vindt Halt2diabetes in 2 pilootprojecten 
plaats: in “Menen - Wervik - Wevelgem” en “Mechelen 
- Heist-Op-Den-Berg”. Een verdere uitrol in Vlaanderen 
wordt verwacht. Met deze aanpak hoopt men het risico 
op type 2 diabetes te doen dalen bij personen met een 
verhoogd risico. In de literatuur bestaat hier uitgebreide 
evidentie voor en in een eerdere pre-piloot werd dit ook 
in Vlaanderen bevestigd. 

Enkele themadagen  
en themaweken

Datum Dag van... 

4 februari Wereldkankerdag

6 april Werelddag van de lichaamsbeweging

7 april Wereldgezondheidsdag

7 mei Wereldastmadag

31 mei Wereldantitabakdag

25 september Werelddag van de apotheker

2 oktober Wereld ‘no alcohol’-dag

16 oktober Wereldvoedseldag

14 november Werelddiabetesdag

Laatste week Week van…

april Week van de valpreventie

april Wereldvaccinatieweek

september Week van het hart

 
Als apotheker kun je de relevante thema’s van de Gezondheidsgids extra 
aandacht geven. Dit sluit aan bij wat er daarover in de pers en via andere 
kanalen wordt gepubliceerd.

Farmaceutische preventieve zorg:  
Hoe organiseer je dat?

Om een preventiebeleid in de apotheek uit te bouwen, kan je:

• je afstemmen op de Gezondheidsgids en het Gezondheidskom-
pas 

• personen waarvan je vermoedt dat ze weinig contact hebben 
met zorgverstrekkers aansporen tot het invullen van de vragen-
lijst op het Gezondheidskompas. Doe het eventueel samen en 
spoor aan de evaluatieadviezen op te volgen 

• de verschillende relevante thema’s extra aandacht geven naar 
aanleiding van de themadagen/-weken. Op die manier wordt 
jouw boodschap aan de patiënt extra ondersteund door wat er 
in de pers en andere kanalen verschijnt.

  Gezondheidsgids Gezondheidskompas
  www.ggids.be www.gezondheidskompas.be 
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Dat de zorgorganisatie drastische hervormingen onder-
gaat, is duidelijk. Verschillende factoren liggen hier aan 
de basis: 1) de veroudering van de bevolking met daar-
mee gepaard gaande multimorbiditeit, 2) de typische 
leeftijdsstructuur in de Geestelijke Gezondheidszorg 
met een piek in de leeftijdscategorie 25-44 jaar, 3) het 
besef dat geïntegreerde zorg waarbij gezondheidszorg, 
welzijnszorg, lokaal beleid en informele zorg (familie en 
mantelzorg) meer en meer zullen moeten 
samenwerken in functie van de kwaliteit 
van de zorg. Daarbij kwam nog de over-
heveling van een aantal persoonsge-
bonden bevoegdheden naar Vlaanderen 
waardoor hét momentum werd gecreëerd 
voor een reorganisatie van de eerstelijn. 
Hierbij zijn de eerstelijnszones (ELZ) es-

sentiële bouwstenen. Ze worden door een Zorgraad aan-
gestuurd waarin de apotheker ook zitting heeft. 

Doel en structuur van de ELZ
Met de ELZ, die de basis van de Eerstelijnszorg uitma-
ken, wil men werken op vier niveaus volgens het qua-
druple aim-principe: 1) het individu, 2) de populatie, 3) 
de zorgverstrekker, 4) de ingezette middelen. Deze visie 

en aanpak moeten een antwoord bieden 
op de bestaande uitdagingen. Eerder 
dan vanuit de overheid al te veel op te 
leggen, wil men bottom up werken: van 
op het werkveld de ELZ opbouwen en 
structuur geven. In de eigen ELZ zullen 
de zorg- en welzijnswerkers zelf mee het 
beleid bepalen vanuit een Zorgraad, die 

De nieuwe Eerstelijn krijgt vorm! 
En de apotheker is goed vertegenwoordigd. 

— CAROLIEN BOGAERTS – MARLEEN HAEMS — 

Dat de Eerstelijnszones (ELZ) de komende jaren het toneel zullen worden van de regionale organisatie 

van de gezondheids- en welzijnszorg is ondertussen wel duidelijk. In deze eerstelijnszones wordt 

gestreefd naar een zorgbeleid waar alle zorgverleners rondom een patiënt efficiënter en nauwer 

met elkaar samenwerken. Zowel partners uit de zorg, welzijn, lokale besturen als mantelzorg-en 

patiëntenverenigingen zijn bij deze hervorming betrokken. De apotheker is hierin een verplichte partner. 

Wie zijn uw vertegenwoordigers? Hoe blijft élke collega betrokken? 

De eerstelijnszones (ELZ) 
worden aangestuurd 
door een Zorgraad, 

waarin ook de apotheker 
zitting heeft.

Fo
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Onze vertegenwoordigers  
in de eerstelijnszones 

Eerstelijnszone Vertegenwoordiger Vervanger

Meetjesland-West Dirk Van den Abeele

Meetjesland-Oost Bernard Brondel

Gent Hendrik De Rocker Julie De Neve

Schelde-Leie David Vergucht Michael Storme

Scheldekracht Johan Beirnaert Michael Storme

Vlaamse Ardennen Greet Cardon

Panacea Isabelle Decraene

Dender-Zuid Leen De Bolle

Regio Aalst Jan Berghmans

 

1

2

3

4

5

9

8

10

11

12

6

7

Verbeteren van de zorg  
zoals die door het individu 

wordt ervaren.

Verbeteren van gezondheidstoestand 
op bevolkingsniveau met bijzondere 

aandacht voor toegankelijkheid 
en sociale rechtvaardigheid.

Ervoor zorgen dat professio-
nelen in de zorg hun werk op 

een goede en duurzame manier 
kunnen doen.

Met de ingezette middelen, 
realiseren van meerwaarde voor 

de persoon met een zorg- en 
ondersteuningsvraag op het vlak 

van gezondheid.

eerstelijnszorg

de functie heeft van een Raad van Bestuur.
De Zorgraad heeft vele opdrachten. Het samenwerken – 
zowel intra- als interprofessioneel – is een absolute prio-
riteit. Ook de afstemming tussen preventie, begeleiding, 
ondersteuning, curatie en revalidatie (elkaar leren ken-
nen, praten, samenwerken) is een kernopdracht, evenals 
de kwaliteit van zorg, deskundigheidsbevordering en het 
mee uittekenen van het gewenste zorgaanbod, het onder-
steunen van mantelzorgers en vrijwilligers als volwaardi-
ge zorgpartner, … enzoverder.
In elke ELZ zullen thematische werkgroepen actief zijn, 
die de beslissingen van de Zorgraad voorbereiden. En 
tenslotte worden aan elke ELZ medewerkers toegewe-
zen. Omdat samenwerking in zo’n eerstelijnszone erg 
belangrijk wordt, zowel met collega’s onderling als met 
andere partners van de eerstelijn is het belangrijk dat 
elke apotheker op de hoogte is en blijft.  

De apotheker betrekken
KOVAG organiseerde dit voorjaar per eerstelijnszone een 
netwerkevent om de apothekers niet alleen op de hoogte 
te brengen van de veranderingen maar ook om duidelijk 
te maken dat samenwerking en overleg van essentieel 
belang zijn om een sterke partner te zijn binnen de eer-
stelijnszone. Op deze Netwerkavonden werden alle apo-
thekers uit de regio uitgenodigd, ongeacht of ze lid zijn 
van KOVAG of niet. 
Het waren één voor één boeiende en inspirerende avon-
den waar er achteraf ook plaats was voor een gezellig 
samenzijn met kaas en wijn. Naast toelichting over het 
doel, de structuur en het belang van de ELZ voor de apo-
theker kwam ook de verkiezing van een vertegenwoor-
diger aan bod. Voor de 9 ELZ die KOVAG mee opvolgt 
werd een kandidaat gevonden die het mandaat kreeg van 
de alle aanwezigen op de respectieve netwerkavonden. 
Deze collega’s zullen vanuit de Zorgraad meedenken en 
meewerken aan de organisatie van de gezondheids-en 
welzijnszorg en de stem vertolken van àlle apothekers uit 
de regio. Zij zullen ook de nodige informatie laten door-
stromen naar elke individuele apotheker. Vanuit KOVAG 
bieden we hiervoor de nodige ondersteuning.

verbeteren van  
de zorg voor de 

individuele persoon

verbeteren van 
de zorg voor de 
bevolking

meerwaarde 
voor de 

professional

een betere  
verhouding  
kosten/efficiëntie

1 Gent

2 Meetjesland-Oost

3 Meetjesland-West

4 Schelde-Leie

5 Vlaamse Ardennen

6 Panacea

7 Scheldekracht 

8 Noord-oost Waasland

9 Zuid-west Waasland

10 Dender

11 Regio Aalst

12 Dender-Zuid
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CYP-inhibitie: statines en azolen

Mechanisme van de interactie
Simvastatine is substraat van het CYP3A4-iso-enzym en 
azoolantimycotica zijn krachtige CYP3A4-remmers. Azo-
len binden aan CYP3A4-iso-enzymen en zorgen op die 
manier voor de inactivatie ervan. Dat veroorzaakt een 
stijging van de plasmaconcentratie van simvastatine. 
Daarnaast verhoogt itraconazol ook de biologische be-
schikbaarheid van simvastatine via inhibitie van P-glyco-
proteïne (Pgp) in de darmwand. P-gp is een transportei-
wit dat als efflux-pomp fungeert. Remming van P-gp heeft 
tot gevolg dat een P-gp-substraat (hier simvastatine) in 
sterkere mate gastro-intestinaal wordt geabsorbeerd.

Klinisch kan een verhoogde statinespiegel tot uiting 
komen door een verhoogde kans op myopa-

thie en zelfs rabdomyolyse. Dit 
uit zich aanvankelijk 

in spierpijn (vaak in de kuiten en de rug).  Daarnaast 
kunnen ook spierzwakte, algemene malaise, koorts, 
misselijkheid en braken optreden. Bij rabdomyolyse ziet 
men een afbraak van het dwarsgestreept spierweefsel 
en komt de inhoud van de spiercellen (creatinekinase 
en myoglobine) in de bloedsomloop terecht. Myoglobi-

ne zal de urine rood kleuren (‘cola-urine’) en 
kan uiteindelijk de nieren bescha-

digen, wat soms fataal 

CYP-interacties in de apotheek
— MELANIE PEETERS —

De derde reeks van webinars over interacties is intussen achter de rug.  

We belichtten daarin zowel het mechanisme CYP-inhibitie als dat van CYP-inductie. 

Voor elk interactiemechanisme vindt u hieronder nog een casus terug, waarbij we telkens even stilstaan 

bij het mechanisme en de mogelijke afhandelingen. Hopelijk kan u hierop terugvallen als u straks in uw 

apotheek een gelijkaardige interactie tegenkomt.

CASUS

Elke (34 jaar) komt vandaag je apotheek binnen 
met een voorschrift van haar dermatoloog voor 
itraconazole 100 mg, voor de behandeling van een 
schimmelinfectie van haar teennagel. De dokter 
schrijft een pulstherapie voor: 2x/dag 2 capsules 
in te nemen gedurende 1 week, 3x te herhalen 
met medicatievrije intervallen van 3 weken. Bij het 
afleveren verschijnt een pop-up van een interactie. 
Elke neemt immers ook simvastatine 40 mg, omdat 
ze lijdt aan familiale hypercholesterolemie. 
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afloopt.

De interactie wint aan klinische relevantie door de lage 
biologische beschikbaarheid (F) van simvastatine (F = 
5%) en het feit dat simvastatine vrijwel volledig gemeta-
boliseerd wordt door één CYP-iso-enzym. Indien er nog 
een andere metabolische pathway zou zijn, zal bij rem-
ming van de ene metabole route, dit voor een deel door 
de andere routes worden overgenomen. Bovendien geeft 
een hogere dosis simvastatine logischerwijs ook een ho-
ger risico in deze interactie.

Hoe kan je deze casus afhandelen?
Om deze interactie te voorkomen, zijn er drie opties:

1. Vervang het statine in overleg met de arts
Zowel pravastatine als rosuvastatine worden niet geme-
taboliseerd door CYP3A4 en zijn dus een veilig alterna-
tief voor simvastatine in deze interactie. Atorvastatine is 
dat zeker niet, aangezien dit statine een lage biologische 

beschikbaarheid heeft, enkel door CYP3A4 wordt geme-
taboliseerd en itraconazole ook via inhibitie van P-gp de 
plasmaspiegel van atorvastatine verhoogt. Fluvastatine 
is ook een alternatief, omdat CYP3A4 maar een beperkte 
rol speelt in het metabolisme ervan. Let wel op: indien de 
arts fluconazol als azoolantimycoticum i.p.v. itraconazole 
voorschrijft, kies je beter niet voor fluvastatine. Flucona-
zol is immers ook een CYP2C9-inhibitor en inhibeert dan 
de volledige metabole pathway van fluvastatine.
Rode gistrijst is trouwens evenmin een goede optie in 
deze interactie. Lovastatine (het actieve bestanddeel van 
rode gistrijst) wordt ook gemetaboliseerd door CYP3A4 
en heeft net zoals simvastatine en atorvastatine een 
lage biologische beschikbaarheid.

2. Vervang het azoolantimycoticum  
in overleg met de arts
Zeker indien itraconazole wordt opgestart en de patiënt 
het statine al langer gebruikt, is het goed om te kijken of 
er geen veilig alternatief bestaat voor het antimycoticum. 
Net zoals itraconazole, zijn ook andere azoolantimycotica 
sterke CYP3A4-remmers en vormen ze geen uitweg voor 
deze interactie. Terbinafine (Lamisil®) kan dat eventueel 
wel zijn, maar heeft enkel een toepassing bij bepaalde 
huid- en onychomycosen. Voor andere schimmelinfecties 
(vb. gynaecologisch) vormt terbinafine zeker geen alter-
natief.

3. Stop het statine tijdelijk tijdens de kuur (bij voorkeur 
in overleg met de arts)
In theorie is het mogelijk om, bij de behandeling met itra-
conazole als pulstherapie, simvastatine telkens te
stoppen wanneer itraconazole wordt genomen. Dit is ech-

SIMVASTATINE

CYP3A4

azolen

intraconazol

P-gp

Eliminatie

Metabolieten

SIMVASTATINE



B

Meerdaagse kuur  
azoolantimycoticum

Overleg met de voorschrijver

 Optie 1 Optie 2 Optie 3 

 vervang vervang stop statine
 statine azoolantimycoticum tijdelijk
   tijdens de kuur

 rosuvastatine terbinafine therapietrouw!
 pravastatine  

 
 ! niet mogelijk voor statine voor
 VS < gynaecoloog 1e preventie 
  

Indien de arts een ééndaagse kuur fluco-
nazol zou voorschrijven in combinatie 
met simvastatine, kan je deze interactie 
afhandelen door de patiënt te waarschu-
wen voor alarmsymptomen van myo- 
pathie. In alle andere gevallen is deze af-
handeling geen goede optie.

A

Eéndaagse kuur fluconazol

Waarschuw voor alarm- 
symptomen van myopathie 

(plotse hevige spierpijn;  
donker gekleurde urine).

 raadpleeg arts  
(controle creatinekinase- 

gehalte)
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ter geen praktisch advies en geeft naar toekomstige the-
rapietrouw toe ook geen goed signaal. Bij andere, kortere 
kuren, kan een tijdelijke stop van het statine uiteraard 
wel een optie zijn om de interactie te vermijden. Daarbij 
geeft de literatuur aan dat deze afhandeling wel eerder 
aangewezen is voor statines die ingezet worden voor pri-
maire preventie i.p.v. secundaire preventie.

Mechanisme van de interactie
Carbamazepine (Tegretol®) is een sterke CYP3A4-induc-
tor. Zowel oestrogenen als progestagenen worden door 
CYP3A4 gemetaboliseerd. Inductie van deze iso-enzymen 
zorgt voor een verhoogde afbraak, en dus een vermin-
derde werking. Norlevo® bevat levonorgestrel, een proge-
stageen. Als carbamazepine de afbraak vergroot, kan de 
betrouwbaarheid van de morning-afterpil theoretisch ge-
zien verminderen. Er bestaan niet veel gegevens over de 
interactie tussen enzyminductoren en noodpillen. Het is 
lastig om oorzakelijke verbanden te leggen tussen moge-
lijke zwangerschappen en falen van noodanticonceptiva 
in combinatie met enzyminductoren, omdat de betrouw-
baarheid van noodanticonceptie nooit 100% is en verder 
afneemt met de toename van het tijdsinterval tussen de 
onbeschermde gemeenschap en inname van de noodpil.

Afhandeling van de interactie
Patiënten die CYP3A4-inductoren gebruiken, hebben als 
noodanticonceptie slechts twee opties:

1. Morning-afterspiraal laten plaatsen (zo snel mogelijk, 
binnen de vijf dagen)
Een koperspiraal bevat geen oestrogenen en/of proge-

CYP-inductie: anti-epileptica en de noodpil

stagenen en blijft dus, in combinatie met Tegretol®, zijn 
betrouwbaarheid behouden.

2. Dubbele dosis levonorgestrel innemen (zo snel moge-
lijk, binnen de 72 uren)
Het exacte werkingsmechanisme van levonorgestrel als 
noodpil en de minimale effectieve plasmaconcentratie 
zijn nog onbekend. Daarom komt deze optie pas in aan-
merking als de patiënt geen koperspiraal wil/kan laten 
plaatsen.

De eerste optie (koperspiraal) heeft dus de voorkeur, 
maar brengt uiteraard meer praktische belemmeringen 
met zich mee voor de patiënt. Die moet immers zo snel 
mogelijk (en binnen de vijf dagen) het spiraal laten plaat-
sen bij de huisarts of gynaecoloog.

Ulipristal is geen veilig alternatief, omdat het ook een 
substraat is van het CYP3A4-iso-enzym. De firma van El-
la-One® raadt gelijktijdig gebruik met enzyminductoren af. 
Net als bij Norlevo®, zal je bij de aflevering van Ella-One® 
een interactiemelding krijgen bij patiënten die Tegretol® 
of andere enzyminductoren gebruiken. Ook een dubbe-
le dosis van Ella-One® wordt in de literatuur niet aange-
haald als optie om de interactie te voorkomen.
Na stoppen van een enzyminductor houdt het inducerend 
effect nog 2 tot 3 weken aan. Daarom geldt dit advies 
i.v.m. de noodpil ook voor vrouwen die in de voorgaande 
vier weken enzyminductoren hebben gebruikt.

Bronnen:
- Delphicare - PHIL (pharmaceutical information libary) – APB 2019.
- Handboek Commentaren Medicatiebewaking, editie 2018/2019.
- NHG-standaard - Dermatomycosen.
- www.farmacotherapeutischkompas.nl; www.bcfi.be
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Structuur van itraconazol

CASUS

Lena is 19 en komt je apotheek binnen met de vraag 
naar de noodpil. Nadat je haar de nodige vragen 
stelt, blijkt dat ook effectief nodig om een ongewenste 
zwangerschap te voorkomen. Je levert Norlevo® af, 
maar plots verschijnt er een interactiesignaal op je 
scherm. Lena neemt Tegretol® , omdat ze sinds haar 
kindertijd epilepsiepatiënte is.
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www.curalia.be 
info@curalia.be  |  02/735.80.55 

Curalia, de specialist voor uw pensioen

Kies de beste optie voor u!
Stort nu op uw aanvullend pensioencontract. 
Een eenmalige storting of een doorlopende opdracht: beslis zelf!

Rendement:
• 2018 : 1,00% netto gegarandeerd +1,00%* winstdeelname 
•  2019 : 1,00% NETTO gegarandeerd + eventuele winstdeelname**

100% fiscaal aftrekbaar 
  

Een win-win situatie voor werknemer en werkgever!

Verzeker uw toekomst!
CuraNova 2018:

2,00%* rendement
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“In iedere roker zit een stopper.”

Voor de infoavond begon, werden de lege magen gevuld met 
lekkere broodjes geschonken door Johnson en Johnson. En 
dan, ter inleiding, het slechte nieuws: waar we in België de 
indruk kregen dat het aantal rokers daalde, blijkt dit ech-
ter maar om een stagnatie te gaan. Wereldwijd neemt het 
aantal rokers zelfs nog toe, vooral door de toename in de 
ontwikkelingslanden. Er wacht de wereld dus nog een lange 
strijd... 
De avond werd gepresenteerd door tabakologe Els Bosch. 
Door het jarenlange contact met patiënten in haar praktijk 
en door het geven van lezingen en cursussen aan bedrijven 
heeft ze al tonnen ervaring opgedaan. Ze hamerde vooral 
op communicatie, vandaar de titel van de bijscholing: ‘In 
iedere roker zit een stopper. Hoe maak ik als apotheker het 
verschil?’ En volgens de spreker is dit zeker geen fabeltje, 
iedereen kan overhaald worden. Centraal daarbij staat de 
motiverende gespreksvoering. Uiteraard zal er voor de ene 
patiënt meer overtuigingskracht nodig zijn dan voor de an-
dere. Elke roker kan zich dan ook in een andere fase van 
aanvaarding bevinden t.o.v. het rookgedrag, gaande van ont-
kenning tot actie ondernemen. Dit vereist telkens opnieuw 
een aangepaste aanpak. Doorheen de presentatie kwamen 
een paar casussen aan bod. Het zich inleven in de patiënt, 
het stellen van bijkomende vragen en het geven van correct 
advies zijn daarbij cruciale stappen in de rookstopbegelei-
ding. Verder moet er het besef zijn dat roken een drievoudi-
ge verslaving is, zowel fysiek, psychologisch als gedragsge-
bonden. Beide eerste zijn meestal onder controle na enkele 
dagen tot één week, maar het zijn de automatismen die het 
moeilijkst af te leren zijn. Enkele handige tools die bespro-
ken werden: de Fagerströmtest, www.motiverentotrookstop.
be, www.tabakstop.be en apps zoals KWIT. 
Als afsluiter kon iedereen genieten van de traditionele, lek-
kere dessertjes.

Leerrijke infoavonden!
— FREDERIK POPPE —

Bij Jong KOVAG zijn we altijd op zoek naar boeiende onderwerpen om aan de leergierige apotheker  

aan te bieden. De voorbije maanden passeerden enkele boeiende thema’s de revue!

Transgenders in de apotheek

Bij Jong Kovag zijn we steeds op zoek naar interessante en 
vernieuwende onderwerpen om aan de leergierige apothe-
ker te kunnen aanbieden. We proberen dan ook een beetje 
‘out-of-the-box’ te denken en toen het thema transgenders 
geopperd werd, waren we meteen enthousiast. Professor Dr. 
Guy T’Sjoen (ook bekend van Topdokters en ‘De Slimste 
Mens ter Wereld’) was de geknipte persoon om deze avond 
te begeleiden.
Hoewel elke apotheek gemiddeld misschien maar één of 
twee transgenderpatiënten over de vloer krijgt, merkt ieder-
een wel een stijgende trend t.o.v. enkele jaren geleden. En 
aangezien dit thema (nog?) niet vervat zit in de apothekers-
opleiding, vertaalde dit zich in een talrijke opkomst.

De eerste transgenders meldden zich al aan in het jaar 
1985, maar het is vooral de laatste tien jaar dat we een 
sterke toename zien. Dit wordt deels verklaard door het zich 
‘outen’ van een aantal Bekende Vlamingen, denken we bij-
voorbeeld aan Bo Van Spilbeeck. Ook de uitstekend onthaal-
de film ‘Girl’ droeg hiertoe bij. Vermeldenswaardige termen 
zijn trans-man (vrouw die man wordt) en trans-vrouw (man 
die vrouw wordt). 
Rode draad doorheen de bijscholing was het feit dat we voor 
dit topic geen nieuwe medicatie moeten leren kennen, maar 
hierop enkel een soort van omgekeerde logica moeten toepas-
sen.  We moeten ons namelijk verplaatsen in het andere ge-
slacht bij de aflevering hiervan. Dit geldt natuurlijk ook voor 
de bijwerkingen ervan. Enkele voorbeelden zijn Sustanon®, 
Androcur® en Decapeptyl®. Prof. T’Sjoen had het ook even 
over de communicatie met de patiënt. Hierbij moeten we 
voorzichtig zijn met de aanspreking (wat de persoon zelf 
kiest als aanspreking) en ook indachtig zijn dat de persoon 
een moeilijke periode doormaakt, vaak gepaard met depres-
sie of angst. 

Conclusie is dat onze rol bestaat uit een informatief en een 
ondersteunend deel. De switch van geslacht is trouwens 
een lang en moeilijk proces waarbij echter zo goed als alle 
patiënten na afloop gelukkiger zijn dan ooit tevoren.

Alle info over deze problematiek is terug te vinden op de site transgender-
info.be.
Mensen die bijkomende zorg nodig hebben, kunnen hiervoor terecht in de 
diverse zorgcentra, te vinden via transgenderzorg.be.
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Tijdens de opleiding besteden studenten heel 
wat aandacht aan hun masterproef. Elk jaar reikt 
KOVAG in samenwerking met de UGent en Jong 
KOVAG de KOVAG Prijs uit voor het beste werk dat 
zich toespitst op het thema van farmaceutische 
zorg. De originaliteit en de relevantie voor de da-
gelijkse praktijk zijn belangrijke parameters voor 
de evaluatie. De genomineerde werken zijn elk 
jaar echte pareltjes die de KOVAG-leden een in-
teressante en verfrissende kijk bieden op farma-
ceutische zorg. Dit jaar komen de genomineerden 
hun werk en resultaten persoonlijk voorstellen op 
donderdag 5 september (onthaal om 20.15 uur). 
De aanwezigen bepalen wie de publieksprijs mee 
naar huis neemt.

Via de vier genomineerde masterproeven ontdek 
je de laatste ontwikkelingen in farmaceutische 
zorg. Ook dit jaar ligt het niveau van de genomi-
neerde werken zeer hoog. Meer dan 100 onder-
zoeksprojecten werden beoordeeld, waaruit de 
jury na rijp beraad vier werken heeft genomineerd. 
Elk van de onderwerpen is relevant bij medicatie-
bewaking en geeft u ongetwijfeld meer inzicht in 
de problematiek. 

De genomineerden zijn:

Apr. Paulien van der Wel - A pharmacy-based stu-
dy on Adherence, Disease Control and Inhalation 
Technique in Asthma and COPD patients. 

Apr. Marie Carrein - Medicatienazicht met de 
GheOP3s-tool bij thuiswonende ouderen in sa-
menwerking met de huisarts. 

Apr. Valerie Dehondt - Het controleniveau van 
patiënten met chronische rhinitis en predictoren 
van ongecontroleerde rhinitis.

Apr. Sigrid Verhelst - Parents’ and healtcare pro-
viders’ perspectives on primary care for children: 
a comparative study.

Donderdag 5 september vanaf 20.15 uur (KOVAG). 
Gratis voor leden, graag vooraf inschrijven via de website.  
We sluiten de avond af met een feestelijke receptie!

Farmaceutische zorg  
in de spotlights

KOVAG Prijs 2019

Wat als Disney ...  
een apotheker was?

Deze vraag stelde Tom Vandooren (Quest-it en docent aan 
de Artevelde Hogeschool) aan een groep laatstejaarsstu-
denten Farmaceutische Wetenschappen. Ze hadden net 
hun laatste examen achter de kiezen, maar wilden toch al 
bij KOVAG komen kennismaken met hun toekomstig beroep 
van apotheker. Dit evenement vond plaats op 26 juni.

In een geanimeerde lezing legde Vandooren eens niet de 
klemtoon op het wetenschappelijke of het zorgaspect, maar 
op de rol van de apotheker tegenover zijn klanten.
In een klassiek commercieel stelsel zoekt een klant een 
product om zijn behoefte te bevredigen. Maar de klant wil 
vandaag de dag méér - hij wil bijvoorbeeld niet zomaar een 
koffie kopen, hij wil ondergedompeld worden in een aange-
name ervaring, die hij bijvoorbeeld zoekt bij een Starbucks 
of op een toplocatie, zoals een koffiebar in Venetië. Je be-
taalt er meer voor, maar wat je als klant meeneemt is een 
herinnering om te koesteren.
In het creëren van een beleving kunnen we veel leren van 
de Disney-organisatie. Het motto van Disney is: ‘We create 
happiness’, en alles wat de klant meemaakt in een Disney-
park moet daartoe bijdragen.
Wat is het doel van de apotheker? Hoe willen we dat onze 
klanten zich voelen als ze de apotheek binnenkomen? Hoe 
voelen ze zich als ze de apotheek buitenstappen? Hebben 
ze een pilletje gekocht, of voelen ze zich ondersteund, en 
hebben ze vertrouwen in de oplossing die de apotheker hen 
biedt, zo vroeg Tom Vandooren aan deze nieuwe lichting apo-
thekers. Stof tot nadenken!
Nadien gaf Michaël Storme (voorzitter van KOVAG) uitleg 
over de rol van de beroepsvereniging, en kregen de afstude-
renden nog wat nuttige tips mee van Delphine Vauterin (pro-
jectcoördinator van Jong KOVAG) over de volgende stappen 
na het behalen van het diploma: zich inschrijven bij de Orde, 
de RIZIV-conventie ondertekenen, een verzekering beroeps-
aansprakelijkheid aangaan, aansluiten bij een ziekenfonds 
en een beroepsvereniging... Jazeker, een nieuw leven wenkt, 
dat van apotheker!
De boeiende avond werd afgesloten met enkele smakelijke 
hapjes en verfrissende drankjes.



 08/19

—     22     —

KOVAG seniorenKOVAG senioren

Wenen is niet alleen de hoofdstad van Oostenrijk, 

sinds 1922 is het ook een eigen deelstaat. De 

stad ligt in het noord-oosten van het land aan de 

Donau. De barokke straten en keizerlijke paleizen 

vormen de achtergrond waartegen de Weense 

kunst en muziek furore maakt.  We bezochten de 

meest interessante culturele hoogtepunten.  Maar 

Wenen ademt muziek... Vrijwel alle beroemde 

klassieke componisten brachten enige tijd aan 

het Oostenrijkse Hof door: Strauss, Mozart, 

Beethoven, Haydn, Schubert, Brahms, Salieri…

DAG 1: De eerste dag (langzame start) genoten we een 
rondleiding in de achterzijde van de wereldberoemde 
Weense Staatsoper (1861-1869). Dit is een imposant ge-
bouw  aan de Ringstrasse waar grote producties plaats 
vonden. La Callas, Carreras, Domingo, Pavarotti… en KO-
VAG waren er eens!
Verder op de dag kregen we een panoramische bustour 
doorheen het stadscentrum. Wow... Wat een stad!
Dineren deden we in een voormalige wijnkelder van een 
300 jaar oud klooster.
Het hotel was degelijk met een ontbijt als een waaier van 
smaak en kleur!

DAG 2: Bezoek aan de Stefansdom: een middeleeuws 
stadsicoon en een rooms-katholieke gebedsplaats. Dit 
is het belangrijkste gotische gebouw van Oostenrijk zon-
der voltooide noordtoren, maar met zijn indrukwekkende 
zuidtoren, de Steffl, domineert de Dom sinds 1433 de 
skyline van de Weense binnenstad. Als een fiere dame in 
feestkledij ontvangt ze met waardigheid jaarlijks duizen-
den bezoekers.
Verder bezochten we het Mozarthuis. De componist 
leefde hier van 1784 tot 1787 en was in die periode al 

Van 1 tot 7 juni bezochten de KOVAG-senioren Wenen en Bratislava. Een trip 

die kunst en cultuur combineerde met ... wijn en bier!

— BRIGITTE VAN CLEEMPUT —

Groeten uit Wenen  
en Bratislava!

Slot Belvedere
Wenen
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een gevierd musicus. In dit huis componeerde hij zijn 
beroemde Le nozze di Figaro. We vernamen meer over 
de persoon Mozart, zijn leefwereld, familie, vrienden en 
vijanden in het laat barokke Wenen. We genoten ook van 
een exclusief verrassingsconcert in de mooie kelder van 
het Mozarthuis... Top!
In de namiddag verzamelden we (met gids) voor een 
bezoek aan het Kunsthistorisches Museum. Het is één 
der belangrijkste musea ter wereld voor Europese schil-
derkunst, met meesterwerken van ondermeer Brueghel 
(Boerendans, Kindermoord, ...), Rembrandt (zelfportret-
ten) en Caravaggio. Bij het naar buitenkomen werden we 
opgewacht door witte paardenkoetsen. Als verwende ge-
kroonde hoofden werden we sierlijk per koets naar het 
restaurant gebracht... chique toch!

DAG 3: Transfer met gepersonaliseerde bus naar de 
Karlskirche. De patroonheilige van deze kerk is Carolus 
Borromeüs. De bouw van de kerk gaat terug op een eed 
die keizer Karel VI tijdens de pestepidemieën in 1713 
deed. In de kerk zijn vooral koepelfresco’s bezienswaar-
dig: de drie christelijke deugden geloof, liefde en hoop.
In de namiddag bezochten we de Belvedere-paleizen uit 
de achttiende eeuw. Dit is een barok paleizencomplex 
dat door Johannes Lukas Von Hildebrandt werd ontwor-
pen voor Prins Eugenius Von Savoye. De mooie werken 
van Gustav Klimt zijn zeker een must.
Na een vroeg avondmaal pimpte iedereen zich op voor 
een concert van het Mozart Orchester in de Gouden Zaal 
van het Wiener Musikverein. Het publiek droomt weg...de 
muziek domineert... Geen woorden zeggen meer dan een 
ganse spraakwaterval!

DAG 4: We genoten van een ochtendtraining op Weense 
muziek van de mooie Lipizzaner paarden. Deze Spaanse 
Rijschool is één der oudste voor het opleiden van paar-
den (sedert 1565). Deze barokke rijzaal is een onderdeel 
van Hofburg. Hofburg  is een Habsburgs paleizencomplex 
met o.a. de keizerlijke appartementen van Sissi (Keizerin 
Elisabeth 1837-1898).
De zonnegod was over-mild, zodat we geen afscheid kon-

den nemen van deze mooie stad zonder een verfrissing 
aan de fontein van Schönbrunn.
We wilden voldaan onze ogen sluiten en weer twintig 
zijn... een wienerschnitzel lang!
Na het ontbijtbuffet en de check-out voeren we via de 
snelle veerdienst van Twin City Lines in één uur en vijftien 
minuten naar Bratislava.

Bratislava
Bratislava is de hoofdstad van Slowakije, een republiek 
gelegen in centraal Europa. Het is de grootste stad van 
het land met bijzondere bezienswaardigheden.
Onze eerste trip: bezoek aan de Blauwe Kerk of de St. 
Elisabethkerk. Heel mooi en gebouwd in een soort Hon-
gaarse Jugendstil. Na deze korte wandeling in het cen-
trum volgde een bierdegustatie met kaas, wat de heren 
erg op prijs stelden! Nashdravje (proost)! Ter info - Slo-
wakije is geen wijnland... We genoten nadien van een 
modern hotel en een ontbijt om U tegen te zeggen! ... 
Nog een pannenkoekje: wat de dames happy maakte...
De volgende voormiddag bezochten we het Kasteel van 
Bratislava (Bratislavsky hrad). Het staat op een heuvel 
die 5.000 jaar geleden al bewoond was. Van daaruit kon-
den we Oostenrijk en Hongarije zien liggen, wat de strate-
gische waarde verklaart. Het historisch centrum met een 
groot plein ligt vooral rond deze burcht.
Verder hebben we Bratislava verkend met de presporacik 
(elektrisch open treintje). Alle pareltjes van de stad wer-
den ons in perfect Nederlands voorgesteld.
De laatste avond dineerden we in stijl... in het draai-
end restaurant Altitude. Dit was heel hoog zodat we een 
prachtig zicht hadden over de Karpaten en de stad. De 
hemelfee tikte de lichtjes beneden aan... en na een lach-
wekkend liftspel geraakten we ‘ter aarde’!
De laatste dag, op weg naar de luchthaven hadden we 
nog een stop ... en kregen een rondleiding in het exclu-
sief en prachtig wijndomein Hillinger. Een lekkere lunch 
met wijnproeverij.. We waanden ons in een schilderij van 
Brueghel ... Oh! Geef er ons nog één... en vergeet de 
barman niet!
Voldaan en tevreden keerden we terug naar huis.



»  KOVAG Prijs 2019
 dinsdag 05/09 20.15 uur KOVAG

» KOVAG afstandsonderwijs: QT-interacties
 dinsdag 10/09 12.45 uur webinar
 donderdag 12/09 20.00 uur webinar
 donderdag 19/09 12.45 uur webinar

»  IPSA APINTO: Farmaceutische zorg bij dementie
 dinsdag 17/09 20.15 uur KOVAG
 dinsdag 10/10 20.15 uur KOVAG

» KOVAG Assist opleiding
 dinsdag 24/09 20.00 uur KOVAG

»  KOVAG ism Medicourse: Workshop Geneesmiddelengebruik  
tijdens borstvoeding en zwangerschap

 woensdag 25/09 20.15 uur KOVAG - deel 1*
 donderdag 26/09 20.15 uur KOVAG - deel 2*

»  IPSO Biologicals and biosimilars
 donderdag 03/10 20.15 uur Campus Dunant Aud. 2 Gent

»  KOVAG: Masterclass Apotheek overnemen
 dinsdag 08/10 20.00 uur KOVAG - deel 1
 dinsdag 15/10 20.00 uur KOVAG - deel 2
 dinsdag 22/10 20.00 uur KOVAG - deel 3

»  IPSA: Masterclass Antipsychotica
 donderdag 10/10 14.30 uur Holiday Inn Gent Expo 

donderdag 24/10 14.30 uur Holiday Inn Gent Expo

»  IPSA FTA: Gebruik van antibiotica in de apotheek
 donderdag 10/10 09.00-12.00 uur KOVAG

»  KOVAG ism IPSA: Infoworkshop sondemateriaal
 donderdag 17/10 20.15 uur KOVAG

»  IPSA: Ziekte van Parkinson
 donderdag 24/10 20.15 uur  Campus Dunant Aud. 2 Gent

* Deze opleiding bestaat uit meerdere sessies. Als u inschrijft voor één sessie, wordt u automatisch ingeschreven voor de andere sessies.

Een geactualiseerde versie van de kalender vindt u op www.kovag.be.
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