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PROGRAMMA

1 3 U 0 0  - 1 3 U 3 0  

1 3 U 3 0  - 1 4 U 1 5

Inleiding

Bespreking stellingen per groep

1 2 U 3 0  - 1 3 U 0 0

Ontvangst met broodjes

14u15 - 14u45
Plenaire bespreking

14u45 - 15u00
Maken van afspraken voor vervolg



COME-ON

Hoe kan het 
geneesmiddelengebruik
in WZC geoptimaliseerd

worden?

Wat is de impact van 
het interdisciplinair 

overleg?

Hoe kan het gebruik 
van het formularium 

geoptimaliseerd 
worden?

Hoe kan het 
medicatiemanagement 

geoptimaliseerd 
worden?



COME-ON

DEEL 1:
Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?



Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?

Complexe interventie:

Training

Interdisciplinair 
patiëntenoverleg

Lokaal overleg



Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?

Complexe interventie:
Training

e-learning
Voor alle betrokken zorgverleners
Beschikbaar gedurende hele studieperiode

Workshops
1 interdisciplinaire training
1 specifieke training voor apothekers
Extra materiaal voor verpleegkundigen



Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?

Complexe interventie:
Lokaal overleg

MR

Focus op één
geneesmiddelenklasse

Verpleegkundigen

Apothekers

ExpertenDirectieleden

Huisartsen

CRA

Doelstellingen:
ü Consensus bereiken over het 

oordeelkundig gebruik van één 

geneesmiddelenklasse
ü Terugvalbasis voorzien voor beslissingen 

tijdens IPO

ü Samenwerking initiëren 



Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?

Complexe interventie: Interdisciplinair
patiëntenoverleg

Medicamenteuze interacties

Toediening van medicatie (techniek, 
pletten,…)

Innamemoment

Dosisaanpassing (bvb: 
nierinsufficiëntie,…)

Kost

Indicaties

Dosisaanpassing (labowaarden, 
nierinsufficiëntie, …)

Wettelijke verantwoordelijkheid van 
het voorschrijven

Verantwoordelijk voor de 
implementatie van veranderingen

aan de behandeling

Verantwoordelijk voor de klinische
beslissing

Probleem met therapietrouw

Probleem bij toediening

Verandering van de toestand van de 
bewoner

Opduiken van bijwerkingen

Respons op behandeling

De noodzaak voor een geneesmiddel
bevestigen



Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?

Cluster RCT:

63 WZC

Interventiegroep
n = 30

Controlegroep
n = 33

Interventiegroep
n = 24

Controlegroep
n = 30

• Geen CRA (n=1)
• Geen HA die wilden 

deelnemen (n=1)
• Geen interesse (n=4)

• Geen HA die wilden 
deelnemen (n=1)
• Geen interesse (n=2)



Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?

Resultaten:

Evaluatie van voorschrijfgedrag bij baseline

Potentially Inappropriate 
Medication (PIM) Potential Prescribing Omission (PPO)

STOPP Criteria
BEERS Criteria START Criteria

88% van de bewoners min 1 PIM 85% van de bewoners min 1 PPO



Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?

Resultaten:

Primaire eindpunten

ü Primair eindpunt A:
De proportie van de bewoners die minstens één PIM/PPO hadden bij baseline, waarbij ten 
minste één van deze PIM/PPO op het einde van de studie is opgelost.

ü Primair eindpunt B:
De proportie van de bewoners waarbij geen nieuwe PIM/PPO aanwezig is op het einde van de 
studie in vergelijking met baseline.

Positieve studie: 
Positief resultaat op primair eindpunt A en B (verbetering, en geen 

verslechtering)



Wat is de impact van het interdisciplinair overleg?

Resultaten:

Primaire eindpunten
Table 2, odds ratios for a successful primary outcome A+B, outcome A, and outcome B for 
comparison of end data vs. baseline (primary outcome) and for comparison of middle data vs. 
baseline, obtained from three-level logistic regression models with the stratification variables 
added as covariates (including all 1804 NHRs) 
Variable Odds ratio (95% CI) P-value 

COMPARISON END DATA VS. BASELINE 
Primary outcome (outcome A+B) 
Intervention effect 1.479 (1.062-2.059) 0.021* 

Outcome A   
Intervention effect 2.666 (1.784-3.983) <.001* 

Outcome B   
Intervention effect 0.664 (0.458-0.961) 0.030* 

  
COMPARISON MIDDLE DATA VS. BASELINE  
Outcome A+B   
Intervention effect 2.194 (1.49-3.23) <.001* 

Outcome A   
Intervention effect 3.311 (2.075-5.282) <.001* 

Outcome B   
Intervention effect 0.561 (0.383-0.821) 0.003* 

 



COME-ON

DEEL 2:
Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd
worden?



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

Literatuur

Observaties

Flowchart

Semi-
gestructureerde

interviews

Expertenmeeting

Working 
symposium

1e versie
Best practices

N = 161

2e versie
Best practices

N = 120

Finale versie
• Sleutelactiviteiten

N = 27
• Best practices

N = 137



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

01

Prescribing

02

Purchase & ordering

03

Delivery

04

Storage 05

Preparation

06

Administration

07
Monitoring

(00)
(re-)Admission



VOORSCHRIJVEN

Subproces Kernactiviteiten

Consultatie Consultaties worden adequaat gepland, voorbereid en uitgevoerd zodat een nazicht van de 
medicatie van de bewoner en oordeelkundig voorschrijven mogelijk zijn.

Voorschrijven in overeenstemming met het 
geneesmiddelen formularium

Alle huisartsen schrijven zoveel mogelijk voor op basis van een (WZC specifiek) therapeutisch 
geneesmiddelen-formularium. Dit formularium wordt ontwikkeld en regelmatig geüpdatet 
volgens wetenschappelijk richtlijnen en in overleg met de betrokken zorgverleners.

Het voorschrift aanmaken

Voorschriften worden manueel geschreven of elektronisch aangemaakt volgens bestaande 
regels.

Medicatie wordt enkel opgestart met een geldig voorschrift, behalve in acute situaties of in 
overeenstemming met de afspraken hieromtrent in het WZC.

Verificatie van het voorschrift en het 
medicatieschema

Voorschriften en medicatieschema’s worden nauwgezet gecontroleerd door zowel de huisarts 
als de apotheker, die de huisarts of het WZC contacteert indien nodig.

Oordeelkundig voorschrijven
Evidentie voor oordeelkundig voorschrijven en bewoner-specifieke factoren worden in 
rekening gebracht bij het voorschrijven en bij de beoordeling van de geneesmiddelen van de 
bewoner. Dit wordt bij voorkeur uitgevoerd door interdisciplinaire teams, bestaande uit alle 
zorgverleners (huisarts, (hoofd)verpleegkundige, apotheker en CRA).

Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

Sub-

proces
Kernactiviteit Onderdelen Goede praktijken
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Evidentie voor 

oordeelkundig 

voorschrijven en 

bewoner-specifieke 

factoren worden in 

rekening gebracht bij het 

voorschrijven en bij de 

beoordeling van de GM 

van de bewoner. Dit 

wordt bij voorkeur 

uitgevoerd door 

interdisciplinaire teams, 

bestaande uit alle 

zorgverleners (huisarts, 
(hoofd)verpleegkundige, 
apotheker en CRA).

Voorschrijven

Wetenschappelijke richtlijnen en criteria voor oordeelkundig voorschrijven (bv

START/STOPP, BEERS, FARMAKA formularium,...) worden in rekening gebracht bij het

voorschrijven.

De concrete situatie en voorkeur van de bewoner worden in rekening gebracht bij het

voorschrijven.

De nierfunctie van de bewoner wordt in rekening gebracht bij het voorschrijven.

Beoordeling

Bij elke nieuwe klacht wordt nagegaan of de symptomen kunnen veroorzaakt zijn

door een geneesmiddel ingenomen door de bewoner.

Speciale aandacht wordt besteed aan de duur van een behandeling (bv door een

STOP datum te noteren). Bij het verderzetten van chronische medicatie gebeurt een

herevaluatie van de behandelingsduur.

Interdisciplinaire

samenwerking

De huisarts past voorschriften/medicatieschema’s aan volgens de voorstellen of input

van de verpleegkundige en apotheker, op voorwaarde dat deze voorstellen goed

beargumenteerd en gedocumenteerd zijn.

Als een medisch of behandelingsprobleem wordt gemeld aan de CRA, zal

laatstgenoemde het overzicht van de toegediende medicatie nakijken en

(wetenschappelijk gevalideerde) voorstellen overmaken aan de behandelende

huisarts.

Planmatig interdisciplinair patiëntenoverleg tussen de (hoofd)verpleegkundige,

apotheker, huisarts en (eventueel) de CRA wordt georganiseerd op regelmatige basis

om een medicatienazicht uit te voeren.



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

Best practices
N = 137

Kwantitatief meetbare BP Niet-kwantitatief meetbare BP

BP = De huisarts bezoekt de bewoner op 
regelmatige basis (minstens éénmaal per maand), 
afhankelijk van de individuele nood en 
gezondheidstoestand van de bewoner. 

KI = % van de bewoners met minstens 1 
consultatie door de huisarts per maand, 
gedurende het laatste jaar

Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren (KI) Ontwikkeling vragenlijst
“Nooit – zelden – soms – vaak – altijd”

BP = Verdovende middelen worden enkel door 
verpleegkundigen toegediend.

Vraag = In welke mate worden verdovende 
middelen enkel door verpleegkundigen 
toegediend?



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

Best practices
N = 137

Kwantitatief meetbare BP Niet-kwantitatief meetbare BP

Ontwikkeling kwaliteitsindicatoren (KI) Ontwikkeling vragenlijst
“Nooit – zelden – soms – vaak – altijd”

Haalbaarheidsstudie

Lijst KI
N = 27 

Vragenlijst
N = 109

Lijst KI
N = 9

Vragenlijst
N = 135OPTIMALISATIE KI



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

N = 135

n = 88 n = 20

n = 21 n = 6

In welke mate worden specifieke 
formulaties/toedieningen (bv. injectie) 
enkel door verpleegkundigen 
toegediend?

Hoe vaak wordt een overzicht van 
alle geleverde medicatie 
meegegeven bij elke nieuwe 
levering?

In welke mate formuleert u (evidence-
based) suggesties voor het behandelplan 
aan de behandelende huisarts na het 
nakijken van het medicatieschema? 

Hoe vaak wordt er bij het veranderen van 
huisarts bij opname een consultatie met 
de nieuwe huisarts gepland, binnen de 
drie dagen na opname?



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

Voorbeeld:

BP = Starten of verderzetten van een geneesmiddel zonder geldig voorschrift wordt tot een minimum 
beperkt. 

8% 8%

40%

7%

42%

27%

53%

42%

33%

33% 7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nooit zelden soms vaak altijd

Hoe vaak worden ontbrekende voorschriften na het overlijden van een bewoner nog gegenereerd en getekend door de huisarts die de 
medicatie opgestart/voortgezet heeft (in afwachting van een wettelijke procedure voor postscriptie)? 

In welke mate wordt er, in acute situaties, na telefonisch contact met de huisarts (indien deze niet in het WZC kan langskomen) of in 
overeenstemming met de afspraken binnen het WZC en/of in overeenstemming met de behandelende huisarts zoals geregistreerd in het
behandelplan van de bewoner (bv. voor ‘indien nodig’ medicatie), medicatie opgestart zonder voorschrift op voorwaarde dat dit (indien 
nodig) nadien volgt en getekend wordt door de huisarts die deze medicatie opgestart heeft? 

Hoe vaak wordt medicatie voortgezet en/of gestart zonder een geldig voorschrift?

N = 15

N = 15

N = 12



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

Voorbeeld:

BP = Bij wijzigingen in het behandelplan wordt gecontroleerd of de nood voor wijziging kan 
veroorzaakt zijn door een (ander) geneesmiddel dat de bewoner inneemt. 

10%

9%

60% 20%

55%

10%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nooit zelden soms vaak altijd

N = 10

N = 11

Hoe vaak pakt de CRA gedetecteerde problemen en/of geregistreerde klachten aan en controleert hij of er een verband is met de
medicamenteuze behandeling van de bewoner?

Hoe vaak controleert de apotheker of een (ander) geneesmiddel (dat de bewoner neemt) de oorzaak kan zijn van een wijziging in het 
behandelplan?



Hoe kan het medicatiemanagement geoptimaliseerd worden?

Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 

Art. 25.
In het kwaliteitsmanagementsysteem worden minimaal de volgende procedures beschreven:

1° de volgende primaire processen: …
2° de volgende secundaire processen:

a) …

b) de procedure voor het geneesmiddelenmanagement
c) …

Art. 30.
Bij opname wordt voor elke bewoner een geïndividualiseerd en digital woonzorgleefplan opgemaakt dat 
geregeld geactualiseerd wordt, met instemming van de bewoner of zijn vertegenwoordiger. (…) Het 
woonzorgleefplan bevat al de volgende gegevens:

1° een administratief deel: …
2° een deel over de zorg en ondersteuning: …
3° een medisch deel:

a) ...
b) …
c) …
d) …
e) …

f) Het medicatieschema met de redenen om een geneesmiddel op te starten, te wijzigen of ermee te 
stoppen



YOUR TURN!



GROEPSDICUSSIES

Groepjes van 5 

4 Stellingen per groep

Bespreek elke stelling: 
v Hoe doet uw WZC dit? 
v Hoe wordt dit geregistreerd? 
v Hoe kan dit verbeterd worden?



STELLINGEN



Medicatie voor acuut/dringend gebruik wordt 
bewaard in een noodkast waarvan de inhoud 

nauwkeurig wordt bijgehouden.

Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?



Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?

Elk probleem en/of nood aan wijziging van de 
medicamenteuze behandeling van de bewoner 

wordt geëvalueerd in het licht van het bestaande 
medicatieschema.



Voor of tijdens de voorbereiding van medicatie 
wordt nagekeken of deze in overeenstemming is 

met het medicatieschema en worden de 
bewaaromstandigheden en vervaldata 

gecontroleerd.

Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?



Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?

Medicatie wordt alleen geleverd indien een 
voorschrift of gevalideerd medicatieschema 

beschikbaar is en als de medicatie in 
overeenstemming is met het medicatieschema.



Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?

Evidentie voor oordeelkundig voorschrijven en 
bewoner-specifieke factoren worden in rekening 
gebracht bij het voorschrijven en beoordelen van 
de geneesmiddelen van de bewoner. Bij voorkeur 

wordt dit gedaan door interdisciplinaire teams 
(bv. huisarts, CRA, (hoofd)verpleegkundige, apotheker).



Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?

Elke opname of heropname wordt correct 
voorbereid en geregeld om de continuïteit van de 

therapie te garanderen. Het medicatieschema, 
ontwikkeld en gevalideerd bij opname, vormt de 

basis van de behandeling.



Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?

Kort na (her)opname wordt een kritische 
evaluatie en mogelijke aanpassing van het 

medicatieschema uitgevoerd (medicatienazicht). 
Bij voorkeur wordt dit gedaan door 

interdisciplinaire teams (bv. huisarts, CRA, 
(hoofd)verpleegkundige, apotheker).



Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?

Elke huisarts schrijft zoveel mogelijk voor op 
basis van het (WZC-specifiek) 

geneesmiddelenformularium. Dit wordt 
ontwikkeld en regelmatig geüpdatet volgens 

wetenschappelijke richtlijnen en in overleg met 
betrokken zorgverleners.



Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?

Verpleegkundigen en zorgkundigen observeren 
bewoners aangaande (neven)effecten van de 
medicatie. Ze registreren hun bevindingen en 
delen en bespreken deze met de betrokken 

zorgverleners.



Hoe doet uw WZC dit? 
Hoe wordt dit geregistreerd?

Hoe kan dit verbeterd worden?

De arts en verpleegkundige maken (eventueel in 
overleg met de apotheker) afspraken over de 

opvolging van de medicamenteuze behandeling 
van een bewoner en de interpretatie van de 

resultaten.



WHAT NOW?


