
 

Beste collega apotheker, 

Sinds begin november toert KAVA door de provincie Antwerpen om het project ‘Medicatieoverdracht – de 

hoogste tijd voor (h)echte samenwerking’ – voor te stellen in de lokale apothekerskringen (ongeveer 25 in 

provincie Antwerpen). Nu, in april 2013, staan we al een heel eind verder met concrete resultaten. Tijd voor 

een overzicht en een actuele stand van zaken in de provincie Antwerpen en uw regio. 

a) Provincie Antwerpen: 

- Vijftien kringen werden lokaal bezocht. 

- Zeven kringen namen deel aan een gemeenschappelijke infoavond/vergadering op KAVA. 

- In november werd de CNK registratie geïntroduceerd. Sindsdien 

 hebben 76 apotheken hun acties met behulp van de CNK codes geregistreerd; 

 werden 486 medicatieschema’s aangemaakt; 

 werden 128 medicatieschema’s aangepast; 

 waren hiervoor 4560 minuten of bijna 76 uur nodig (dus iets minder dan tien 

minuten per schema gemiddeld). 

- Voor de therapieopvolging registreerden deze apotheken 

 197 posologie-wijzigingen; 

 33 dubbelmedicaties; 

 24 interacties; 

 349 contactopnamen met een andere zorgverlener. 

b) Uw regio: 

In december organiseerde KFK, samen met ex-KAV, de voordracht. Sindsdien 

 hebben 9 apotheken hun acties met behulp van de CNK codes geregistreerd; 

 werden 84 medicatieschema’s aangemaakt; 

 werden 28 medicatieschema’s aangepast; 

 werden 615 minuten (of 10 uur) ‘werk’ geregistreerd. 

- Voor de therapieopvolging registreerden deze apotheken 

 45 posologie-wijzigingen; 

 2 interacties; 

 53 contactopnamen met een andere zorgverlener. 

Wij zijn ons ervan bewust dat deze metingen slechts het topje van de ijsberg vormen. Het registreren met 

behulp van de CNK codes is niet eenvoudig en vormt voor velen een bijkomende last. Toch blijft de inspanning 

de moeite waard om tijdsinvestering, meerwaarde voor patiënt en van de apotheker in kaart te brengen. Een 

mogelijk meetbaar argument bij overleg met de overheid... Enkelen registreren de genomen acties op het 

einde van de dag, anderen kiezen voor de registratie van een selecte groep codes. De keuze bepaalt u als 

deelnemende apotheker zelf. Alles kan! Hoe meer acties geregistreerd worden, hoe beter we alles in kaart 

kunnen brengen.  

Rechtstreekse registratie via de apotheeksoftware is natuurlijk eenvoudiger en tijdsbesparender. Wij ijveren 

hiervoor en hebben nauw contact met enkele belangrijke spelers van de apotheeksoftwarehuizen. U hebt vast 

nog andere opmerkingen / wensen m.b.t. de bruikbaarheid van uw softwarepakket bij het aanmaken van 

medicatieschema’s. Wij zouden deze graag bundelen (want samen staan we sterker) en een prioriteitenlijst 

opstellen. Suggesties kan u me steeds melden via steffi.cornwell@kava.be. 



 

Plant u binnenkort weer een vergadering? Volgende punten zouden hierbij aan bod kunnen komen: 

- Hoe verloopt het aanmaken en opvolgen van medicatieschema’s? 

- Waar ondervindt men problemen? 

- Komen deze CNK resultaten overeen met de in realiteit gelogde acties? Indien niet, dan kan dit 

meerdere oorzaken hebben: 

 Sommige softwarehuizen ondervinden nog enkele problemen bij het doorgeven van de informatie 

 De apotheek tarifeert niet bij KAVA. In dat geval kan u de log-gegevens rechtstreeks naar mij 

(steffi.cornwell@kava.be) doorsturen. Zo zijn wij in staat om een juiste weergave te geven van de status in 

uw kring. We zoeken hiervoor nog naar een pragmatischere oplossing. 

 De CNK codes werden niet op voorschrift geregistreerd. 

- Hoe reageren patiënten en andere zorgverleners (bijvoorbeeld huisartsen of thuisverpleegkundigen) 

op dit hulpmiddel? 

- Wenst men een bijeenkomst tussen artsen en apothekers te organiseren over dit onderwerp? 

 Alle feedback mag nadien naar mij worden doorgestuurd zodat ik uw regio ‘op maat’ kan ondersteunen.  

Als afsluiter nog dit: 

 Het gebruik van de CNK codes wordt onder de koepel van VAN nu in gans Vlaanderen gepromoot. 

Hierdoor hopen wij binnenkort gewestelijke resultaten te kunnen voorleggen! 

U ziet, reden genoeg om trots te zijn! Ik kijk nu al uit naar de feedback voor de komende maanden, uw 

opmerkingen m.b.t. uw softwarepakket en de acties die genomen zullen worden naar andere zorgverleners. 

Vandaar een dikke en welgemeende proficiat voor uw inspanningen! 

Hebt u nog vragen? Wenst u materiaal (bij) te bestellen? Neem dan contact op met mij, Steffi Cornwell, 

(steffi.cornwell@kava.be of 03/280.15.14). Alle informatie kan u ook op onze website terugvinden 

www.kava.be/medicatieoverdracht.  
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