
 

9 november 2017 NVDK congres 2017 

Maryse Spapens  

Apotheker en directeur poliklinische apotheek  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMpt6j1Z_XAhXrDMAKHaYFCUgQjRwIBw&url=http://www.cognicum.com/dagvandeapotheker/&psig=AOvVaw3hiWVWj962rG0ZzRZuMSRL&ust=1509704391270354
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbkYnatqzXAhWFqxoKHZzGBpUQjRwIBw&url=https://www.asz.nl/&psig=AOvVaw3NtMpgs0C2JhlFb7QT0IUf&ust=1510142863487744


 

Even voorstellen… 
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(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven 

nvt 

 Sponsoring of onderzoeksgeld 

 Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding 

 Aandeelhouder 
 Andere relatie, namelijk … 

  

Disclosure belangen Maryse Spapens 



  FMS visie 2025 
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Medisch specialist 2025:Vier pijlers 

1. Patiënt empowerment, VBHC 

2. Zorgnetwerk binnen en buiten ziekenhuis 

3. Gericht op gezondheid en gedrag 

4. Innovatie 
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Twee trends 

 
Zorg thuis ipv in ziekenhuis 

Doorgebruik thuismedicatie 
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Juiste zorg op juiste plek: 

thuis of in ziekenhuis 
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Zorg thuis 

Gupta (2016):46% van de zorg in het ziekenhuis kan ook thuis 

 

Minder en kortere opnames in ziekenhuis 

Dagbehandeling -> thuisbehandeling 

Virtueel (apothekers-)consult ipv polikliniekbezoek 

 

Voordelen: 

- Belang patiënt: patiëntvriendelijk, toegankelijk, betaalbaar en efficiënt 

- Belang ziekenhuis: onderscheidend, kosten verlagen, meer DBC’s 

- Belang specialist: efficiënt, patiënt als partner 
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NVZ rapport sept 2017 
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https://youtu.be/g72jEvVmaEw 
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Samenwerkingsdriehoek NVZA 
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Re-design medicatieproces 

• Aanleiding: steeds kortere opnameduur 

• Patiëntenperspectief staat centraal 

• Doorgebruik thuismedicatie 

• Meer regie bij de patiënt (empowerment) 

 

 

 



Knelpunten huidige situatie 

• Medicatiefouten vanwege substitutie (Formularium) 

• (Financiële) schotten 1e en 2e lijn 

• Korte opname; verspilling medicatie 

• Patiënt afhankelijk van verpleegkundige 
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Randvoorwaarden 
 

– Met name bij kortdurend verblijf 

– Opslag zo dicht mogelijk bij patient 

– Opslag is veilig en gecontroleerd 

– Patiënt is bekwaam om medicatie te beheren 

– Medicatie is geschikt om zelf te beheren 

– Patiënt heeft toegang tot portaal 

– Financiële afspraken rondom declaratie 



Doorgebruik thuismedicatie 

 
Radboudumc, Medisch Spectrum Twente, Jeroen Bosch Ziekenhuis,  

ErasmusMC, Groene Hart Ziekenhuis, Sint Maartenskliniek en Maastricht UMC  

 
Conclusies onderzoek ZonMw, VWS, zorgverzekeraars  

• Beter voorraadbeheer, aanzienlijk minder verspilling 

• Voorkomt medicatiefouten 

• Tijdswinst apotheek en verpleegkundige 

• Vergroot patiënttevredenheid: zelfregie 

• Verbetert de therapietrouw (beperkt effect) o.a. door meer kennis 

• Effect op kosten? 

• Zelfs effect op kortere opnameduur en minder heropnames  
 

Landelijke uitrol wordt verwacht 
 

 



Wat kan jullie rol hierin zijn? 
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