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Beste apotheker,  

In de regio Turnhout wordt in september gestart met het project Harten Aas. Met dit proefproject 
rond symptomatisch hartfalen willen we aantonen dat geïntegreerde zorg kan ingezet worden voor  
chronische aandoeningen of langdurige zorgvragen.  

Een transmuraal zorgpad hartfalen wordt geoptimaliseerd door het integreren van een individueel 
behandelplan. Dit behandelplan vertrekt vanuit de behoeften van de zorggebruiker (patiënt) met 
persoonlijke doelstellingen (levensdoelen), waarbij individuele coaching en ondersteuning 
aangeboden wordt aan de zorggebruiker en aan zijn mantelzorger. Het zorgpad wordt ondersteund 
door middel van een elektronisch multidisciplinair dossiersysteem (mijnWGK van het Wit-Gele Kruis), 
dat de zorggebruiker, zijn mantelzorger en de verschillende zorgverleners toegang biedt tot relevante 
gedeelde gegevens.  

Wie zit er in het zorgteam? 

Het project kan enkel slagen wanneer het hele zorgteam rond de patiënt participeert. De samenstelling 
van het zorgteam zal mee bepaald worden door de zorgen die de zorggebruiker nodig heeft. Minimaal 
bestaat het zorgteam uit de hartfalenverpleegkundige, de cardioloog en de maatschappelijk 
medewerker van AZ Turnhout, de apotheker, de huisarts, en de mantelzorger van de zorggebruiker, 
en een verpleegkundige van het Wit-Gele kruis die als zorgcoach het overzicht bewaakt. Het team kan 
ook uitgebreid worden met de thuisverpleegkundige, maatschappelijk werker van de ziekenfondsen 
of zorggroep Orion, diëtist, ...  

Daarom vragen we u als apotheker-zorgverlener om de multidisciplinaire samenwerking aan te gaan 
als u een Harten Aas-deelnemer begeleidt. U krijgt elektronische toegang tot het mijnWGK platform, 
zodat u kan zien wat het behandelplan is, en u relevante parameters kan bekijken en aanvullen om zo 
tot een gezamenlijk zorgproces te komen.  

Na ontslag uit het ziekenhuis wordt gevraagd om langs de apotheker te gaan, zodat die het 
medicatieschema op punt kan stellen. Daarnaast zal de apotheker educatie geven over het correct 
gebruik van de medicatie en de patient met de  nodige farmaceutische zorg begeleiden om zo de 
therapietrouw en de correcte medicatie-inname te optimaliseren. De apotheek naar keuze van de 



patient is toegevoegd als één van de zorgverleners in het electronische mijnWGK dossiersysteem van 
de patient. Hierdoor kan het correcte en volledige medicatieschema, maar ook begeleidende 
informatie  steeds weggeschreven worden  in mijnWGK. 

 

Meer informatie of praktische vragen? 

http://www.apb.be/nl/my/Geneesmiddelen-en-farmaceutische-
zorg/Apotheekrichtlijnen/Pages/hartfalen.aspx 
& 

www.ccazt.be/Brochures/Pati%C3%ABnteninformatie_Hartfalen.pdf 

 

 

Melissa Paulussen – coördinator – melissa.paulussen@hvrt.be – 0475781561 

Hilde Vandenhoudt – projectleider – hilde.vandenhoudt@thomasmore.be – 0493662584 

Koen Van der Borght – coördinator welzijn – koen.vanderborght@zorggroep-orion.be - 0478820595 

Leo Geudens – coördinator ICT – leo.geudens@hvrt.be – 0491255419 
 
Bart Van Eyck – apotheker – info@centrumapotheekvosselaar.be – 014611509 


