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farmaceutische zorg

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 
recentere 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 
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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.  

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, 

Indien 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 
KOVAG 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 
patiënt 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  
medicatiebeleid.
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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 
patiënt, 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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