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!
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Voorwoord&
!

In!de!eerste!helft!van!de!jaren!negentig!werd!de!term!Evidence!
Based! Medicine! geïntroduceerd.! Ondertussen! claimt! bijna! iedereen! die!
actief! is! op! medisch! en! farmaceutisch! gebied! een! EBM?aanpak.! Toch!
staan!we!in!de!praktijk!vaak!nog!ver!van!de!beoogde!wetenschappelijke!
aanpak.! Dat! leidt! tot! verkwisting! van! middelen! waarvan! de! patiënt! het!
belangrijkste!slachtoffer!is.!!
!
Lang! voor! er! sprake! was! van! EBM,! ontwikkelde! Farmaka!
projecten! ter! promotie! van! het! verantwoord! medicijngebruik! op! basis!
van!een!kritische!wetenschappelijke!analyse.!Het!doel!blijft!onveranderd,!
maar!de!projectorganisatie!evolueert.!Steeds!weer!kijken!we!hoe!we!ons!
aanbod!kunnen!vernieuwen!en!verbeteren.!!
!
We!zijn!alvast!trots!op!de!resultaten!van!het!afgelopen!jaar.!Het!
Formularium!Ouderenzorg! werd! volledig! vernieuwd.!De!online! versie!is!
gebruiksvriendelijker! en! toegankelijker.! Onze! onafhankelijke!
! realiseerden! meer! dan! 8.000! bezoeken! en! bereikten!
artsenbezoekers!
38%!van!de!actieve!huisartsen.!Een!dubbel!record!dat!mee!het!gevolg!is!
van!de!reorganisatie!van!dit!project.!!
!
Ook! de! komende! jaren! willen! we! verder! innoveren.! Een!
nauwere! samenwerking! en! afstemming! met! de! andere! onafhankelijke!
EBM?organisaties! is! daarbij! noodzakelijk.! Daarover! zijn! alle! betrokken!
organisaties!het!eens.!In!de!regeringsverklaring!wordt!de!term!Evidence!
Based!Practice!maar!liefst!tien!keer!gebruikt.!Toch!is!het!op!vandaag!nog!
niet!duidelijk!welke!rol!de!minister!voorziet!voor!de!onafhankelijke!EBM?
organisaties.!!
!
We! rekenen! erop! dat! er! in! 2016! een! duidelijk! beleidskader! en!
een!meerjarenplanning!wordt!uitgewerkt.!Want! 25!jaar!nadat!EBM!een!
begrip! werd,!blijft!er!nog!een! pak!werk!voor!de!boeg!om! te! komen!tot!
een!betere!gezondheidszorg.!!
!
In! afwachting! kan! u! in! dit! jaarverslag!alvast! in! detail! lezen! wat!
Farmaka!het!voorbije!jaar!gerealiseerd!heeft.!
!

!
Didier Martens
!!!!!!!Directeur!
!

!

!
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1.&vzw&Farmaka&
&

1.1.&EBM&in&de&praktijk&
!
Farmaka! werd! opgericht! in! 1972.! De! missie! van! de! vzw! is!
onveranderd:! het! rationeel! gebruik! van! gezondheidsvoorzieningen! en!
geneesmiddelen! promoten.! Ons! uitgangspunt! is! de! wetenschappelijke!
analyse.!Wet!leren!we!van!de!best!beschikbare!evidence?!!
!
We! willen! ons! niet! beperken! tot! vrijblijvende! informatie,! maar!
streven! naar! de! implementatie! van! de! wetenschappelijke! kennis! in! de!
dagelijkse!zorgpraktijk.!Niet!door!een!vermanend!vingertje!op!te!steken.!
Wel!door!de!huisartsen!en!zorgverleners!grondig!te!documenteren!en!ze!
bewust!te!laten!kiezen!met!kennis!van!zaken.!Die!visie!hebben!we!gebald!
in!de!slagzin!“EBM$in$de$praktijk”.!!

!

1.2.&Bestuur&
!

De! vzw! wordt! aangestuurd! door! de! Algemene! Vergadering! die!
vorig! jaar! drie! keer! bijeenkwam.! Naast! de! goedkeuring! van! de!
jaarrekening! werd! vooral! werk! gemaakt! van! de! herziening! van! de!
statuten.!De!nieuwe!statuten!werden!na!goedkeuring!aan!het!einde!van!
het!jaar!neergelegd!bij!de!diensten!van!het!Belgisch!Staatsblad.!De!Raad!
van! Bestuur! vergadert! tweemaandelijks! en! is! verantwoordelijk! voor! de!
aanwervingen,!investeringen!en!aankopen.!Ze!kijkt!na!hoe!de!organisatie!
haar! missie! het! beste! kan! verwezenlijken.! Het! uitvoerend! bureau!
overlegt! om! de! twee! weken! met! de! directeur! over! het! dagelijks! beleid!
van!de!vzw.!Kleine!en!grote!problemen!worden!er!besproken.!!
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1.3.&Medewerkers&
!
Door! de! jaren! heen! is! Farmaka! uitgegroeid! tot! een!
professionele! EBM?organisatie.! Onze! medewerkers! vormen! de!
ruggengraat! van! onze! projecten.! In! totaal! zijn! het! er! 41.! De! meesten!
onder! hen! werken! deeltijds! en! combineren! dit! vaak! met! een! job! als!
huisarts!of!apotheker.!!
!
De! onafhankelijke! artsenbezoekers! vormen! uiteraard! de!
grootste! groep! binnen! ons! personeelsbestand.! Ze! zijn! met! 15! (10,55!
VTE).! De! wetenschappelijke! medewerkers! staan! in! voor! het!
literatuuronderzoek! en! de! productie! voor! de! verschillende! projecten.!
Daarnaast! zijn! er! nog! vier! administratieve! medewerkers! (2,5! VTE).! De!
redacteurs! die! meewerken! aan! het! Formularium! Ouderenzorg! zijn!
samen!goed!voor!1,16!VTE.!Ten!slotte!is!er!nog!één!netwerkbeheerder,!
één!projectcoördinator!voor!het!OAB?project!en!de!directeur.!
!
!
2015! was! een! zeer! rustig! jaar! op! vlak! van! de!
personeelsbezetting.!!We!noteerden!geen!uitdiensttredingen,!maar!wel!
de! aanwerving! van! drie! nieuwe! medewerkers! voor! de! invulling! van!
openstaande!vacatures:!
!
! Apr.$Bérengère$Couneson$9$wetenschappelijk$medewerker$
! Apr.$Becky$Noyens$9$onafhankelijk$artsenbezoeker$
! Dr.$Ninke$Reusens$9$wetenschappelijk$medewerker$
!
!
In! de!loop! van! het!jaar!werd! ook! het! arbeidsreglement! geüpdatet.!
Aangezien!er!geen!wettelijk!overlegorgaan!bestaat!binnen!de!vzw,!werd!
het!ontwerp!rechtstreeks!met!alle!personeelsleden!besproken.!Nadat!de!
officiële! procedure! doorlopen! was,! werd! het! nieuwe! arbeidsreglement!
neergelegd! bij! de! sociale! inspectie,! zodat! het! vanaf! 1! januari! 2016! van!
toepassing!is.!!
!

1.4.&Huisvesting&
&

Farmaka! heeft! een! kantoor! in! Brussel! en! in! Gent.! Vorig!
jaar! werd! op! beide! locaties! verhuisd.! In! Brussel! liep! de!
huurovereenkomst! af! einde! 2014! en! kozen! we! voor! een! ruimer!
kantoor! met! voldoende! vergaderruimte! en! een! centrale! ligging!
vlak! bij! het! Centraal! Station.! In! Gent! opteerden! we! voor! de!
aankoop!van!een!eigen!kantoor!vlakbij!het!Dampoort!station.!Het!
kantoor!werd!in!de!loop!van!2014!aangekocht!en!biedt!plaats!aan!
15! medewerkers.! Na! de! nodige! verbouwingswerken! konden! we!
begin!mei!onze!intrek!nemen!in!dit!nieuwe!kantoor.!!

!

1.5.&Samenwerking&
!
Farmaka!werkt!samen!met!het!BCFI!en!is!stichtend!lid!van!
EBMPracticeNet.! Internationaal! zijn! we! lid! van! het! Health! On! The!
Net! netwerk! (HON),! de! International! Society! of! Drug! Bulletins!
(ISDB)!en!de!stichting!Health!Action!International!(HAI).!
!

!

➂
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2.&Communicatie&&&promotie&
!
Goede! EBM?producten! verdienen! de! beste! promotie.! Als!
wetenschappers! focussen! we! al! te! vaak! enkel! op! de! inhoud.! Wat!
onbekend!is,!blijft!onbemind.!Daarom!zetten!we!het!afgelopen!jaar!in!op!
een!sterker!communicatiebeleid.!!!

!

2.1.&Een&nieuwe&website&
!
Sinds! half! januari! is! onze! nieuwe! website!
online.! De! bezoeker! krijgt! een! beter! overzicht! van!
ons! aanbod! en! kan! ook! gemakkelijker! alle!
documentatie! terugvinden.! Over! het! ganse! jaar!
tellen! we! 17.484! unieke! bezoekers! (met$ uitsluiting$
van$ de$ eigen$ IP9nummers).$ Goed! voor! 27.643!
sessies! en! meer! dan! 100.000! paginaweergaven.!
Goed!30!%!van!de!bezoekers!is!Franstalig!tegenover!
58%! Nederlandstaligen! (de$ overige$ bezoekers$ zijn$
anderstalig$ of$ er$ is$ geen$ taal$ bekend).$ De! website!
wordt! dus! aan! beide! kanten! van! de! taalgrens! vlot!
geconsulteerd.!!
!
In! november! werd! de! nieuwe! online!
versie! van! het! Formularium! Ouderenzorg!
gelanceerd.!We!merken!dat!de!bezoekcijfers!vanaf!
dan! ook! sterk! stijgen.! Uiteraard! is! het! de!
bedoeling! die! stijging! structureel! te! verankeren!
en! verder! te! verhogen! door! het! voeren! van!
gerichte! promotie! en! de! integratie! in! de!
elektronische! voorschrijfmodules! van! de!
rusthuizen.!!

!
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2.2.&Digitale&nieuwsbrief&
We! zijn! dit! jaar! gestart! met! een! digitale! nieuwsbrief.! Er! werden!!
vier! nieuwsbrieven! verstuurd.! Geïnteresseerden! kunnen! zich! via! de!
website! aanmelden.! Ondertussen! hebben! 3.200! zorgverleners! zich!
geabonneerd.! ! Gemiddeld! opent! 39,58! %! van! de! abonnees! effectief! de!
nieuwsbrief!(previews$in$mail9client$worden$niet$meegeteld).!27,4!%!van!de!
lezers!klikt!ook!op!één!of!meerdere!links!in!de!nieuwsbrief.!
!

!
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Abonnees!digitale!nieuwsbrief!
$1.876$$$$

$2.104$$$$

$1.565$$$$

$531$$$$

$747$$$$

N°!1!?!Mars!/! N°!2!?!Juin!/!
&
Maart!
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&
&
Francophones!
&
2.3.&Promotie!

!

$2.260$$$$
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N°!4!?!
Décembre!/!
December!

!
!
!

!
&
&
&
&

Nederlandstaligen!

!

Zowel!voor!het!project!van!de!Onafhankelijke!Artsenbezoekers!als!
voor! het! vernieuwde! online! Formularium! Ouderenzorg! werd! een!
promotiefolder!opgemaakt!en!verspreid.!
!
Om! het! gebruik! van! het! online! Formularium! Ouderenzorg! toe! te!
lichten,!werd!een!kort!introductiefilmpje!gemaakt!in!beide!landstalen.!
Daarnaast! werd! ook! een! poster! aangemaakt! om! het! Formularium! op!
wetenschappelijke! bijeenkomsten! toe! te! lichten.! Bij! de! opstart! van! het!
nieuwe! digitale! Formularium! werd! ook! beroep! gedaan! op! de!
partnerorganisaties!om!via!hun!websites!en!nieuwsbrieven!bekendheid!te!
geven.!Wat!ook!uitgebreid!gebeurde.!
!
Tot!slot!worden!onze!projecten!ook!voorgesteld!aan!LOK’s!en!aan!de!
studenten!geneeskunde:!!
!
• Maart!! !
KUL:!100?tal!studenten!huisartsgeneeskunde,!!
• April!! !
Ugent:!90?tal!studenten!7e!jaar!geneeskunde!
• Mei!!! !
UA:!40?tal!studenten!huisartsgeneeskunde,!!
!
!
GLEM!Hannut,!15!huisartsen!
• November!!
VUB:!!13!studenten!huisartsgeneeskunde!
GLEM!Alleur,!10?tal!huisartsen!
CRA’s!van!de!groep!CHU!(Luik)!!
AEMH! (Association! des! médecins! généraliste! de!
la!zone!Meuse?Hesbaye)!15!huisartsen!
• December!
GLEM!Jette!?!!15!huisartsen!
RIZIV!Symposium!polyfarmacie!(posterbeurs)!

!
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3.&Formularium&Ouderenzorg&
&

3.1.&Digitale&leidraad&
Het! Formularium! Ouderenzorg! biedt! de! CRA’s,! huisartsen! en!
zorgverleners! een! leidraad! voor! het! rationeel! voorschrijven! aan!
ouderen.! Per! aandoening! wordt! een! selectie! gemaakt! van!
geneesmiddelen! en/of! niet?medicamenteuze! therapieën.! De! redactie!
maakt! die! selectie! op! basis! van! een! systematische! screening! van! de!
medisch?wetenschappelijke!onderzoeksliteratuur.!!!
De! keuzes! die! in! het! Formularium! Ouderenzorg! worden! gemaakt,!
zijn! van! ‘niet9dwingende’! aard.! De! zorgverlener! krijgt! uitgebreide!
achtergrondinformatie! bij! de! vooropgestelde! selecties,! maar! oordeelt!
uiteindelijk! zelf! in! functie! van! de! concrete! noden! van! de! patiënt! en!
rekening!houdend!met!diens!specifieke!situatie.!!
De! voorbije! elf! jaar! werd! het! Formularium! verspreid! als! een!
papieren! naslagwerk.! Vorig! jaar! werd! de! digitalisering! van! het!
Formularium! afgewerkt.! De! voorbereiding! van! deze! digitalisering! heeft!
heel!wat!bijkomende!inzet!gevraagd!van!de!auteurs!en!de!medewerkers.!
Het!resultaat!mag!gezien!worden.!Sinds!november!kan!elke!zorgverlener!
het! Formularium! online! raadplegen! op! onze! website.! Het! formaat! van!
die!website!werd!meteen!ook!voorbereid!voor!consultatie!op!tablet!en!
op!smartphone.!!!
Deze!online!versie!biedt!de!gebruiker!enkele!belangrijke!voordelen:!

Het$Formularium$
Ouderenzorg$wordt$
gerealiseerd$met$financiële$
steun$van$het$RIZIV.$

!

!

•

Een!groter!gebruiksgemak!

•

Vlottere!
doorzoekbaarheid,!
geneesmiddelenfiches!

•

Continue!update!van!de!informatie!

ook!

via!

de!
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3.2.&Verspreiding&
Het! Formularium! werd! in! eerste! instantie! opgemaakt! voor! de!
CRA’s!van!de!Woon?!en!Zorgcentra.!Doorheen!de!jaren!hebben!we!
vastgesteld! dat! het! Formularium! evengoed! wordt! gebruikt! buiten!
de! muren! van! de! Woon?! en! Zorgcentra.! Huisartsen,! apothekers,!
verpleeg?!en!zorgkundigen!maakten!er!ook!gretig!gebruik!van.!De!laatste!
papieren! editie! van! het! RVT! Formularium! kende! een! oplage! van! net!
geen!14.000!exemplaren.!!
Omdat! het! Formularium! net! zo! goed! bruikbaar! is! voor! de!
behandeling!van!ouderen!buiten!de!WZC’s,!werd!de!naam!aangepast!
naar! Formularium& Ouderenzorg.! Met! de! online! versie! stijgt! de!
doorzoekbaarheid! en! het! gebruiksgemak! van! het! Formularium.! Er! zal!
echter! voldoende!promotie! en! vorming! moeten!georganiseerd! worden!
om! het! goed! gebruik! te! promoten.! Op! vandaag! werd! de! redactie!
regelmatig! gevraagd! om! opleiding! te! voorzien! voor! LOK’s,! rusthuizen,!
scholen!en!colloquia.!!

Oplage!RVT!Formularium!2014!

!5.500!!!!
!7.400!!!!

Om!de!implementatie!te!versterken,!willen!we!echter!evolueren!
naar! een! systematisch! vormingsaanbod.! In! de! eerste! plaats! zal! een!
vormingsmodule!worden!ontwikkeld!op!maat!van!de!rusthuizen.!Daarbij!
wordt! uitgegaan! van! een! multidisciplinaire! aanpak.! Daarna! zullen!
bijkomende!thematische!modules!worden!ontwikkeld!en!aangeboden.!

Nl!

Fr!

!

Een! belangrijke! opdracht! is! de! integratie! van! het! Formularium!
Ouderenzorg! in! de! elektronische! patiëntendossiers! (EPD).! We! richten!
ons! hierbij!in!de! eerste!plaats!op! de! voorschrijf?!en!beheersmodules!in!
de!rusthuizen.!Voor!de!integratie!in!de!EPD’s!van!de!huisartsen!rekenen!
we!op!de!samenwerking!met!EBMPracticeNet.!!

!

Oplage!Geneesmiddelenbrief!

3.3.&Geneesmiddelenbrief&

&

De! redactie! die! de! samenstelling! van! het!
Formularium! Ouderenzorg! verzorgt,! staat! ook! in! voor!
de!opmaak!van!de!Geneesmiddelenbrief.!Dit!tijdschrift!
biedt!achtergrond!en!uitdieping!van!de!thema’s!die!in!
het!Formularium!aan!bod!komen.!!
!
In! 2015! werden! volgende! onderwerpen!
behandeld:!

!4.500!!!!
!4.000!!!!
!3.500!!!!
!3.000!!!!
!2.500!!!!
!2.000!!!!
!1.500!!!!
!1.000!!!!

•
•
•
•

!

Deprescribing!(deel!2)!?!februari!2015!
Nieuwigheden!?!mei!2015!
Kort!nieuws!?!sept!2015!
Kritische!analyse!van!de!STOPP?lijst!!!!!!!!!!!
(deel!1)!?!november!2015!

!500!!!!
!?!!!!!!
Februari!

Mei!
Nl!

September! November!
Fr!
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Redactie!
! Dr.!Gerben!Vandermeiren!
(Hoofdredacteur)!
! Dr.!Pierre!Chevalier!!
(Adjunct!hoofdredacteur)!
! Dr.!Ivan!Leunckens!
! Dr.!Willy!Staessen!
! Dr.!Iliass!Tigra!
! Dr.!Jean!Pierre!Sturtewagen!!
! Prof.!Dr.!Thierry!Christiaens!
! Dr.!Jaak!Lannoy!
! Dr.!Jan!Van!Elsen!
! Dr.!Marie?Anne!Van!Bogaert!
! Dr.!Catherine!Veys!
! Dr.!Michel!Hanset!
! Dr.!Liesbeth!Christiaens!
!

3.4.&Opmaak&en&implementatie!
Voor! de! realisatie! van! het! Formularium! Ouderenzorg! wordt! een! vrij!
complex! en! arbeidsintensief! traject! doorlopen.! In! onderstaande! flowchart!
wordt! elke! stap! in! het! proces! toegelicht.! Daarnaast! wordt! aangegeven! welke!
fase!wel!of!niet!gerealiseerd!werd!in!2015.!!
!
Vorig! jaar! lag! de! prioriteit! op! de! digitalisering! en! het! achterliggende!
productieproces.!De!komende!jaren!dient!vooral!werk!te!worden!gemaakt!van!
de! verdere! verspreiding! en! implementatie.! Daarbij! staat! de! ontwikkeling! van!
vorming!hoog!op!het!verlanglijstje.!Voor!de!disseminatie!op!digitaal!vlak!willen!
we!ook!gebruik!maken!van!de!samenwerking!met!EBMPracticeNet.!
!

3.5.&Bronnen&

De! eerste! stap! in! de! opmaak! van! het! Formularium! Ouderenzorg! is! de!
systematische!screening!van!de!medisch?wetenschappelijke!publicaties:!
•

Praktijkrichtlijnen!of!aanbevelingen!voor!goede!medische!praktijkvoering.!
In!het!bijzonder!volgen!we!richtlijnen!met!een!“gelabelde”!methodologie.!
Internationaal!zijn!dit!vooral:!SIGN,$NICE,$Prodigy,$HAS,NHG9Standaarden,$
...Voor!België!raadplegen!we!de!aanbevelingen!voor!goede!medische!
praktijkvoering!van!Domus$Medica,$SSMG$en$BAPCOC.!

•

JournalRclubs!die!gebruikmaken!van!gegevens!uit!systematisch!
literatuuronderzoek,!meta?analyses!en!oorspronkelijke!studies!en!hierop!
bovendien!commentaren!geven!(Clinical$Evidence,$Transparantiefiches,$
Minerva,$Evidence9Based$Medicine,$Evidence9Based$Mental$Health,$ACP9
Journal$Club,$Journal$Watch,$...)!

•

De!Cochrane&Collaboration!met!zijn!verschillende!databases,!maar!vooral!
met!zijn!vele!systematische!literatuuronderzoeken!en!meta?analyses.!

•

Oorspronkelijke&RCT’s!in!gezaghebbende!internationale!tijdschriften!
(British$Medical$Journal,$Annals$of$Internal$Medicine,$New$England$Journal$
of$Medicine,$Lancet,$JAMA,$JAMA$Int$Med,$…)!Ook!belangrijke!geriatrische!
tijdschriften!(o.a.$Journal$of$the$American$Geriatrics$Society,$Age$and$
Aging)!worden!systematisch!opgevolgd.!

•

De!tijdschriften&van&de&International&Society&of&Drug&Bulletins!(ISDB):!Folia$
Pharmacotherapeutica$(België),$La$Revue$Prescrire$(Frankrijk),$
Geneesmiddelenbulletin$(Nederland),$Drug$&$Therapeutics$Bulletin$
(Verenigd$Koninkrijk)$als$voornaamste,$maar$ook$Australian$Prescriber$
(Australië),$Arzneimittelbrief$en$Arznei9Telegramm$(Duitsland),$
Therapeutics$Initiative$(Canada),$…!

•

Websites&die&onafhankelijke&farmacotherapeutische&informatie!bevatten!
over!recente!publicaties,!met!commentaren!hierop:!o.a.!InfoPOEMs,$
National$Prescribing$Centre$(NHS$9$U.K.),…$

•

Standaardwerken$over$farmacologie,$formularia,$nationale$en$buitenlandse$
repertoria:$Gecommentarieerd$Geneesmiddelenrepertorium$
Farmacotherapeutisch$Kompas,$British$National$Formulary,$Martindale,$
Meyler’s$Side$Effects$of$Drugs,$Geriatric$Dosage$Handbook,$Managing$
Clinically$Important$Drug$Interactions,$Drug$Information$AHFS.$

•

De$besluiten$van$de$RIZIV9consensusvergaderingen$en$meer$specifiek$het$
literatuuronderzoek$dat$hiertoe$werd$verricht.$

•

De$SKP’s$of$wetenschappelijke$geneesmiddelenbijsluiters$(te$raadplegen$via$
de$website$van$het$BCFI).$

Eindredactie!&!digitalisatie!
! Ruben!Mersch!
! Dr.!Ninke!Reusens!
! Dr.!Liesbeth!Christiaens!
! Dr.!Dominique!Boudry!
! Apr.!Bérengère!Couneson!
! Jos!Neyt!
!

Geneesmiddelenfiches!
! Apr.!Alain!Chassepierre!
! Apr.!M.A.!Janssens!
! Apr.!Valérie!Lacour!
! Apr.!Sophie!Etienne!
!

Nalezers!
! Prof.!Em.!M.!Bogaert!
! Dr.!J.!Van!Elsen!
! Prof.!D.!De!Looze!
! Prof.!N.!Van!Den!Noortgate!
! Dr.!H.!Martens!
! Prof.!M.!Petrovic!
! Prof.!A.!De!Sutter!
! Prof.!G.!Laekeman!
! Dr.P.!Dieleman!
! Dr.!A.!Van!Meerhaeghe!
! Dr.!M.!Van!Haeverbeeck!
! Dr.!Benoît!Boland!
! Dr.!Marc!Bonniton!
! Prof.!Dr.!H.!Beele!

!
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Effectiviteitsonderzoek

Wetenschappelijk.onderzoek.over.de.effectiviteit.is.nuttig.om.het.waarom.van.het.
(niet).gebruik.van.de.online<tool.in.kaart.te.brengen.en.bijsturing.mogelijk.te.maken..

Screening

Met.de.Google.analytics.data.kan.de.bezoekstroom.op.de.website.worden.gevolgd..
Ook.inschrijvingen.voor.alerts.en.nieuwsbrieven.bieden.een.evaluatiemogelijkheid.

Nulmeting

Met.een.voor<.en.na.meting.van.het.medicatiegebruik.in.een.WZC.kan.de.
implementatie.van.een.verbeterbeleid.worden.gemeten.op.niveau.van.de.instelling..

Feedback8gebruikers

Rechtstreekse.feed<back.van.de.gebruikers.van.het.online.Formularium.Ouderenzorg.
om.vragen,.opmerkingen.of.toevoegingen.voor.te.stellen.aan.de.redactie..

E9learning

Ontwikkeling.van.e<learning.modules.op.maat.van.de.verschillende.doelgroepen.
(CRA's,.huisartsen,.verpleegkundigen,.verzorgenden,.paramedici,...)

Kwaliteitsindicatoren

Het.Formularium.Ouderenzorg.worden.door.het.RIZIV.benut.voor.de.ontwikkeling.van.
adequate.voorschrijfprincipes.in.de.eerste.lijn,.met.aandacht.voor.polymedicatie.

Ondersteuning

Coaching.van.CRA's,.LOK's.en.WZC's.bij.de.implementatie.van.een.verbeterbeleid.in.
de.eigen.instelling..

Vorming

Ontwikkelen.van.specifieke.vormingsmodules.voor.de.ouderenzorg...Basisprincipes.
gebruik.Formularium,.polymedicatie,.deprescribing,...)

Integratie8EPD

Integratie.van.de.selecties..in.de.voorschrijfmodules.van.de.rusthuizen..Voor.de.
integratie.in.de.EPD's.van.de.huisartsen.wordt.samengewerkt.met.EBMPracticeNet

Geneesmiddelenbrief

Uitdieping.van.specifieke.thema's.die.in.het.Formularium.Ouderenzorg.worden.
!
behandeld.door.publicatie.van.de.Geneesmiddelenbrief..

e9mail8alert

De.gebruikers.kunnen.zich.inschrijven.op.een.e<mail.alert.en.worden.via.deze.weg.
geïnformeerd.over.de.updates.die.gepubliceerd.zijn..

Publicatie

Elk.hoofdstuk.wordt.jaarlijks.volledig.geüpdatet..Belangrijke.vernieuwingen.kunnen.
direct.worden.gepubliceerd..Data.literatuuropvolging.en.update.worden.vermeld.

Hoofdredactie

De.hoofd<.en.adjunct.hoofdredacteur.bewaken.de.consistentie.tussen.de.verschillende.
hoofdstukken.en.kijken.het.geheel.na...

Geneesmiddelenfiche

Een.team.van.apothekers.verzorgt.de.jaarlijkse.update.van.de.geneemsiddelenfiches.
die.een.overzicht.bieden.van.de.relevante.informatie.over.het.medicament..

Externe8validatie

Elk.hoofdstuk.wordt.door.minstens.twee.externe.deskundigen.nagelezen..Zij.bezorgen.
kritische.en.methodologische.opmerkingen.aan.de.eindredactie.

Eindredactie

De.eindredactie.verwerkt.de.aanpassingen.en.toevoegingen.van.de.auteurs.,.
organiseert.de.vertaling.en.de.externe.validatie.

Update

Naast.de.eventuele.aanpassing.van.de.selecties.verzorgt.elke.auteur.de.update.van.
het.hoofdstuk.door.integratie.van.nieuwe.evidentie.en.recente.bronnen..

Analyse

De.redactie.bespreekt.het.relevante.onderzoek..In.functie.van.de.best.beschikbare.
evidentie.worden.selecties.bestendigd.of.aangepast.

Relevantie

De.gescreende.artikels.worden.door.de.auteurs.beoordeeld.op.basis.van.de.kwaliteit.
van.het.onderzoek,.de.resultate.en.de.relevantie.voor.de.oudere.populatie..

Screening

Aan.de.hand.van.de.systematische.screening.van.de.medisch<wetenschappelijke.
publicaties.worden.jaarlijks.ca..3.000.artikels.gescreend.en.bezorgd.aan.de.auteurs..

Evaluatie

Implementatie

Verspreiding

Validatie

Productie

!
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4.&Onafhankelijke&Artsenbezoekers&
4.1&Doel&
Huisartsen! kunnen! onmogelijk! zelf! alle! literatuur! systematisch!
opvolgen.! Tijdens! het! bezoek! van! de! Onafhankeleijke! Artsenbezoeker!
stellen! we! de! recente! wetenschappelijke! informatie! voor! over! een!
specifiek! medisch! thema.! De! bezoeken! zijn! een! toepassing! van! de!
‘academic$ detailing’! aanpak.! Tijdens! het! bezoek! mikken! we! op! een!
kritische!dialoog!met!de!huisarts!zodat!deze!zelf!zijn/haar!inzichten!kan!
aanscherpen!en!bijsturen!waar!nodig.!!

!

4.2.&Selectiecriteria&
Jaarlijks!worden!er!drie!actuele!thema’s!besproken.!De!keuze!van!de!
onderwerpen!gebeurt!na!afweging!van!uiteenlopende!criteria.!!

Het$project$Onafhankelijke$
Artsenbezoekers$wordt$
gerealiseerd$met$financiële$
steun$van$het$Federaal$
Agentschap$voor$
Geneesmiddelen$en$
Gezondheidsproducten.$

!

•

Het$thema$moet$relevant$zijn$voor$de$huisartsenpraktijk.$

•

Het$ betreft$ een$ frequent$ voorgeschreven$ geneesmiddel$ of$ een$
courante$pathologie.$

•

Er$moet$enigszins$controverse$of$discussie$bestaan$over$het$thema.$

•

Het$thema$moet$actueel$zijn.$

•

Er$moet$een$evidence$rapport$van$goede0kwaliteit$beschikbaar$zijn.$

•

Het$ thema$ moet$ compact$ zijn$ zodat$ gefocust$ kan$ worden$ op$
belangrijke$kernboodschappen.$

•

Bij$voorkeur$sluit$het$thema$aan$bij$overheidscampagnes0of0actuele0
Belgische0richtlijnen.$

•

Indien$mogelijk$verkiezen$we$een$project$met$een$duidelijk$meetbaar$
resultaat.$
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4.3.&Thema’s&2015&
•

Angststoornissen&&&&
Medicatie!en!gedragstherapie!bij!volwassenen!met!veralgemeende!
angststoornis,!fobie!en!paniek?stoornis.!Werkzaamheid!en!
veiligheid.!!
Syllabus:$Lic.$Hilde$Habraken,$$
Experten:$Dr.$Monique$Debauche$(psychiater)$en$Dr.$Tom$Declercq$
(huisarts)$
$

•

Diabetes&mellitus&type&2&
Nieuwe!glycemische!streefwaarden!en!evaluatie!van!de!
werkzaamheid!en!veiligheid!van!antidiabetica.!Plaats!van!de!
nieuwere!moleculen.!!
Syllabus:$Dr.$Catherine$Veys,$$
Experten:$Dr.$Johan$Wens$en$Dr.$Thiebault$Richard$$
$

•

Chronische&nierinsufficiëntie&
Bespreking!van!de!screening!naar!nierinsufficiëntie!en!voorkomen!
van!progressie.!Cardiovasculaire!preventie!en!de!voorzorgs?
maatregelen!bij!het!gebruik!van!bepaalde!geneesmiddelen.!
!
Syllabus:$Dr.$Liesbeth$Christiaens,$$
Experten:$Dr.$Gijs$Van$Pottelbergh$&$Dr.$Pierre$Delanaye$
$

4.4.&Praktisch&verloop&&
Elk! thema! dat! door! de! Onafhankelijke! Artsenbezoekers! wordt!
behandeld,! wordt! grondig! voorbereid.! Het! proces! verloopt! in! vijf!
stappen:!

$
!

!

In!een!
gedetailleerde!
syllabus!worden!
de!algemene!
informaje!en!de!
bevindingen!uit!
wetenschappelijke!
studies!
verzameld.!!!

Per!thema!
worden!de!
artsenbezoekers!
gedurende!zes!
dagen!opgeleid.!!

De!
artsenbezoekers!
plannen!en!
evalueren!de!
bezoeken!via!de!
online!database.!

Per!thema!zijn!er!
twee!
terugkomdagen.!
Hierop!wordt!het!
verloop!van!de!
bezoeken!
besproken!en!
waar!nodig!
bijgestuurd.!!

Met!een!
maandelijks!
rapport!wordt!
het!aantal!
bezochte!artsen!
en!het!aantal!
gerealiseerde!
artsenbezoeken!
opgevolgd!
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4.5&Organisatie&&
De! projectstuurgroep! bewaakt! de! algemene! werking! en! de!
realisatie!van!de!doelstellingen!van!het!project.!Deze!stuurgroep!kiest!de!
thema’s!en!bepaalt!de!kernboodschappen!van!de!artsenbezoeken.!
!
De!projectcoördinator!bewaakt!de!planning!van!het!project!en!
organiseert!de!praktische!uitvoering.!Zij!coacht!de!artsenbezoekers!en!de!
agendaplanners! en! onderzoekt! hoe! we! de! doeltreffendheid! en! de!
efficiëntie! kunnen! optimaliseren.! De! wetenschappelijke! coördinatoren!
bewaken!de!inhoud,!verzorgen! de! opleiding! van!de!artsenbezoekers!en!
ondersteunen!de!opvolging!van!!specifieke!vragen!van!de!huisartsen.!!

!

Projectstuurgroep!

Wetenschappelijke!
stuurgroep!

Projectcoördinatie!
2!!Wetenschappelijke!coördinatoren!

Ondersteuning!

1!Projectcoördinator!

2!Databasebeheerders!

Artsenbezoeker
s! 7!Franstalige!

1!Medewerker!
boekhouding!en!
administratie!
1!Informaticus!

artsenbezoekers!
8!Nederlandstalige!!
artsenbezoekers!

!!!!!!!!!
!De!
wetenschappelijke&
stuurgroep! bewaakt! de!
optimale! kwaliteit! van! elk!
project.!
Per!
thema!
worden! daarom! ad! hoc!
externe!
experten!
uitgenodigd!
die!
de!
bevindingen! van! de! eigen!
wetenschappers!aftoetsen!
en! de! boodschap! van! het!
artsenbezoek!valideren.!
!
!!!!!!De!
artsenbezoekers!
krijgen!ondersteuning!van!
2! database?beheerders! (1!
VTE),! een! administratief!
medewerker!!(0,6!VTE)! en!
een! informaticus! (0,5!
VTE).!!
!
!

De!uitvoering!van!het!project!wordt!gerealiseerd!door!een!team!van!
vijftien! artsenbezoekers.! Einde! 2015! bestaat! dit! team! uit! zeven!
Franstalige!en!acht!Nederlandstalige!Onafhankelijke!Artsenbezoekers.!
Na!een!interne!evaluatie!werd!sinds!2013!een!herstructurering!van!
het! project! ingezet.! Het! doel! hiervan! was! te! komen! tot! minder!
versnipperde! inzet,! afbouw! van! de! overheadkosten! en! een! betere!
regionale!spreiding!van!het!aanbod.!!
De!herstructurering!werd!in!2015!afgerond.!In!Wallonië!herschikten!
we! de! regioverdeling.! In! Vlaanderen! werd! Apr.! Becky! Noyens!
aangeworven!voor!de!regio!Noord?Limburg!en!Kempen.!In!totaal!zijn!er!
nu!10,55!VTE!artsenbezoekers!!(+!20%!t.o.v.!2012).!!
!!

!
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4.6.&Bezoeken&2015&
2015! was! een! erg! productief! jaar! voor! het! project! van! de!
Onafhankelijke! Artsenbezoekers.! We! realiseerden! voor! het! eerst! meer!
dan! 8.000! effectieve! bezoeken! (+! 11%).! Ook! het! aandeel! van! de!
bezochte!huisartsen!steeg!tot!4.463!(+!11%).!We!bereikten!daarmee!37%!
van!de!actieve!huisartsen!in!België.!De!cijfers!tonen!aan!dat!het!project!
op! een! breed! draagvlak! steunt.! Alhoewel! er! nog! steeds! geen!
accreditering!wordt!toegekend! voor!deze!‘bijscholing’,!zijn!steeds!meer!
huisartsen! vragende! partij! voor! onafhankelijke! wetenschappelijke!
voorlichting.!!!
Bij! de! bezoeken! merken!we!dat!er!steeds!meer!huisartsen! worden!
bezocht! tijdens! een! groepsbezoek.! Er! werden! in! totaal! 690!
groepsbezoeken!gerealiseerd!(+!9%)!waarbij!gemiddeld!4,4!huisartsen!(+!
0,9)! aanwezig! waren.! Het! aandeel! van! de! individuele! bezoeken!
(huisartsen!in!een!solo?praktijk)!daalt!tot!ca.!56& %!(?!5%).!Deze!evolutie!
sluit! aan!bij!de!tendens!binnen! de! huisartsgeneeskunde!om! de!praktijk!
steeds! meer! uit! te! oefenen! in! het! kader! van! een! groepspraktijk! of!
wijkgezondheidscentrum.! Om! het! bereik! en! de! efficiëntie! verder! te!
verhogen,! willen! we! in! de! toekomst! nog! meer! inzetten! op!
groepsbezoeken.!!

Evoluje!bezoeken!
9.000!
8.000!
7.000!
6.000!
5.000!
4.000!
3.000!
2.000!
1.000!
0!

Bezochte!artsen!
Aantal!bezoeken!

!
Type&bezoek&
Individuele!huisarts!
Bezoek!met!bijkomend!thema!
Eerste!bezoek!

2014&
54%!
2%!
14%!

2015&
!
49%!
2%!
14%!

Huisarts!tijdens!groepsbezoek!!
LOK!

31%!
0%!

34%!
1%!

!
!!!!!!!!
!
!
Ook!
de!
regionale! spreiding!
van! het! aanbod! werd!
verbeterd.!In!Limburg!is!
nu!
opnieuw!
een!
artsenbezoeker! actief.! We!
missen! echter! nog! een! structureel!
aanbod! in! Zuid?Limburg! en! de! Vlaamse!
rand!rond!Brussel.!

!

Regioverdeling!Onafhankelijke!
Artsenbezoekers!?!december!2015!
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4.7.&Kwalitatieve&analyse&

Tijdsbesteding!
individueel!bezoek!

We! slagen! er! ook! steeds! beter! in! een! betere! spreiding! van! de!
bezoeken! realiseren.! Kort! samengevat:! we! zorgen! ervoor! dat! we! niet!
enkel! een! kleine! groep! van! (overtuigde)! huisartsen! met! elk! thema!
bezoeken,!maar!dat!we!een!grotere!groep!bereiken!door!niet!elk!thema!
aan!elke!huisarts!aan!te!bieden.!Op!vandaag!wordt!8%!van!de!huisartsen!
voor! elk! thema! bezocht,! 13%! werd! twee! keer! in! het! lopende!
kalenderjaar!bezocht!en!16%!werd!één!keer!bezocht.!!
!

Bezoekjjd!per!n!artsen!(minuten)!

60!
50!
40!
30!
20!
10!
0!
1!
Bezoek!&!wachvjd!
Verplaatsingsjjd!
Planning!en!evaluaje!
Wetenschappelijk!werk!

2!

3!

4!

5!

6!

7!

8!

Gemiddeld!wordt!voor!een!bezoek!door!de!huisarts(en)!29!minuten!
uitgetrokken.! Bij! het! bezoek! aan! een! individuele! huisarts! bedraagt! de!
gemiddelde!bezoektijd!iets!meer!dan!25!minuten.!Hoe!meer!huisartsen!
aanwezig! zijn,! hoe! meer! tijd! er! ook! wordt! uitgetrokken! voor! de!
presentatie!door!de!onafhankelijke!artsenbezoeker.!!Dat!komt!uiteraard!
omdat! er! een! grotere! interactie! ontstaat! tussen! de! aanwezige!
huisartsen.!Er!worden!meer!vragen!gesteld!aan!de!artsenbezoeker!en!de!
huisartsen! gaan! ook! onderling! in! overleg.! Per! bezoek! spendeert! de!
artsenbezoeker! gemiddeld! 11! à! 12! minuten! in! de! wachtzaal!
(mediaanwaarde=!5!min).!
Van! elk! bezoek! evalueert! de! artsenbezoeker! in! welke! mate! de!
kernboodschappen! zijn! besproken.! In! meer! dan! 90%! van! de! gevallen!
worden!alle!kernboodschappen!besproken.!Bij!de!overige!bezoeken!is!er!
te!weinig!tijd!om!alle!boodschappen!grondig!te!bespreken.!!

!

!
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!!!!!!De! artsenbezoekers! evalueren! ook! de! kwaliteit! van! de! bezoeken.!
Daarbij!maken!ze!de!inschatting!van!het!effect!op!het!voorschrijfgedrag!
van! de! huisarts(en).! ! Voor! 70%! van! de! bezoeken! werd! beoordeeld! dat!
het! bezoek! tot! een! kritische! dialoog! heeft! geleid,! waarbij! de! huisarts!
bijkomende!informatie!heeft!opgevraagd!en!waar!een!bijsturing!van!het!
voorschrijfgedrag!verwacht!wordt.!Voor!28%!van!de!bezoeken! gaat!het!
om!een!bevestiging!van!de!reeds!door!de!huisarts!toegepaste!praktijk.!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Eﬀect!van!het!bezoek!
Bevesjging!huidige!prakjjk!
Krijsche!dialoog!met!mogelijke!bijsturing!
voorschrijfgedrag!
Social!talk!zonder!eﬀect!
Boodschap!werd!niet!begrepen!

Geen!aanpassing!voorschrijfgedrag!verwacht!

!

0!
!
!
!
!
!
En!verder:!
!
• In! de! database! waarmee! alle! bezoeken!
gepland! worden,! werd! ook! een! sms!
en/of! e?mail! alert! toegevoegd.! De!
huisartsen! die! hiervoor! opteren,! krijgen!
op! die! manier! een! herinnering!
toegestuurd!voor!het!komende!bezoek.!!
• Er! werd! een! folder! aangemaakt! om! de!
promotie! van! het! project! te!
ondersteunen!
• Het!project!wordt!ook!voorgesteld!aan!de!
studenten! (huisarts)geneeskunde! aan! de!
universiteiten! (Ugent,! KU! Leuven,! VUB,!
UA)!
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5.&Literatuuronderzoek&
!

5.1.&Transparantiefiches&BCFI&
!
De! transparantiefiches! worden! opgesteld! in! opdracht! van! het!
Belgisch! Centrum! voor! Farmacotherapeutische! Informatie! (BCFI).! De!
transparantiefiches!willen!arts!en!apotheker!helpen!de!pro's!en!contra's!
van!verschillende!behandelingsopties!voor!een!specifiek!probleem!tegen!
elkaar!af!te!wegen.!!
!
Het! accent! ligt! hierbij! op! de! behandeling! van! courante!
pathologieën,! waarvan! de! evaluatie! gebeurt! in! gerandomiseerd!
onderzoek! met! harde! eindpunten! (studies$ bij$ patiënten,$ met$ een$
controlegroep$ en$ met$ sterfte,$ morbiditeit,$ ongewenste$ effecten$ en$
levenskwaliteit$
als$
eindpunten).$
Door!
de!
verschillende!
geneesmiddelengroepen! onderling! te! vergelijken,! vormen! de!
transparantiefiches! een! aanvulling! op! het! Gecommentarieerd!
Geneesmiddelenrepertorium!en!op!de!Folia!Pharmacotherapeutica.!
!
Er! zijn! in! totaal! 20! transparantiefiches! die! jaarlijks! een!
systematische!update!krijgen.!Deze!updates!worden!in!korte!versie!door!
het!BCFI!gepubliceerd!in!de!Folia?Pharmacotherapeutica.!De!lange!versie!
wordt!als!pdf?bestand!op!de!site!van!het!BCFI!geplaatst.!
!
Ondertussen! is! ook! gestart! met! de! digitalisering! van! de!
transparantiefiches.!Om!de!update!van!deze!fiches!efficiënter!te!maken,!
wordt!een!online!beheersmodule!ontwikkeld.!Met!deze!module!zal!ook!
de!online!publicatie!vlotter!beheerd!kunnen!worden.!

!
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5.2.&Consensusvergadering&RIZIV&
!
Het! Comité! voor! de! evaluatie! van! de! medische! praktijk!
inzake! geneesmiddelen! van! het! RIZIV! organiseert! twee! keer! per!
jaar! een! consensusconferentie.! De! consensusvergaderingen! zijn!
bedoeld! om! de! medische! praktijk! inzake! geneesmiddelen! in! een!
bepaalde!sector!te!evalueren!en!om!aanbevelingen!te!formuleren!
ten!behoeve!van!alle!voorschrijvende!artsen.!
!
Een! multidisciplinaire! jury! stelt! de! richtlijnen! op! als!
antwoord!op!gestelde!vragen.!Hierbij!baseert!de!jury!zich!op!een!
!
uitgebreid! literatuuroverzicht.! Alle! relevante! systematische!
reviews! en!meta?analyses!worden!in! twee! stappen! getoetst! aan!
hun! methodologische! kwaliteit.! Minimale! criteria,! zoals!
systematische!zoekstrategie,!vermelding!van!bronnen!en!gebruik!
van! gerandomiseerde! studies,! fungeren! als! filter.! De!
weerhouden! studies! werden! gescoord! op! methodologische!
kwaliteit! op! basis! van! bestaande! criteria.! Daarnaast! is! er! een!
openbare!voorstelling!van!de!rapporten!van!deskundigen,!die!de!
beschikbare! kennis! samenvatten,! gevolgd! door! een! democratisch!
debat!waarin!elke!deelnemer!(jury!en!publiek)!de!gelegenheid!heeft!om!
zijn!standpunt!uiteen!te!zetten.!
!
Net!als!de!vorige!jaren!werd!in!2015!beroep!gedaan!op!Farmaka!
vzw! om! het! voorbereidend! literatuuronderzoek! te! realiseren.! Dit!
literatuuronderzoek!verloopt!onder!supervisie!van!een!interuniversitaire!
leescommissie,! aangesteld! door! het! RIZIV! en! neemt! ongeveer! zes!
maanden!in!beslag.!Het!eindrapport!van!het!literatuuronderzoek! wordt!
afgeleverd! twee! en! een! halve! maand! voor! de! datum! van! de!
consensusvergadering,!in!het!Nederlands,!het!Frans!en!Engels.!!
!
In!2015!werden!volgende!onderwerpen!behandeld:!
!
• Rationeel!gebruik!van!calcium!en!vitamine!D!!
• Rationeel! gebruik! van! geneesmiddelen! bij! arteriële! hypertensie!!
!

!
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6.&Andere&projecten&
!!!!!
Farmaka!leeft!niet!op!een!eiland.! Onze! organisatie!werkte!ook!
in!2015!samen!met!andere!organisatie!mee!aan!verschillende!projecten.!!
!

Werkgroep&psychofarmaca&&

De! werkgroep! psychofarmaca! bij! niet?geïnstitutionaliseerde!
volwassenen!is!een!van!de!drie!werkgroepen!die!opgericht!werd!door!de!
FOD! Volksgezondheid! om!het!overmatig!gebruik!van!psychofarmaca!bij!
te!sturen.!Farmaka!is!lid!van!deze!werkgroep.!Vorig!jaar!werd!vooral!de!
stand! van! zaken! van! twee! projecten! rond! de! problematiek! van!
psychofarmaca!
voorgesteld,!
met!
name!
het!
project!
‘Samenwerkingsakkoorden$ tussen$ de$ eerste9$ en$ tweededelijns$
ondersteuning$in$het$verzorgen$van$depressie’!en!het!project!‘Depressie$
versus$niet9depressieve$beelden:$E9learning$voor$huisartsen’.!!
!

&
Domus&Medica&aanbeveling&depressie&

!

In! 2015! werd! verder! meegewerkt! aan! de! herziening! van! de!
Domus! Medica! aanbeveling! depressie! in! opdracht! van! de! Commissie!
Richtlijnen.! De! herziening! gebeurde! volgens! de! Adapte?procedure,! een!
internationale! procedure! voor! het! adapteren! van! richtlijnen! naar! de!
lokale! context.! Na! het! formuleren! van! de! klinische! vragen,! het!
beoordelen! van! de! kwaliteit! van! bestaande! richtlijnen,! het! extraheren!
van!kernboodschappen!en!een!literatuursearch!in!2014,!ging!in!2015!de!
aandacht! naar! het! beoordelen! van! de! currency! en! consistency! van! de!
kernboodschappen,! herformulering! naar! de! Belgische! context,! het!
toekennen! van! een! evidentieniveau,! toetsing! in! LOK?groepen! en! het!
schrijven! van! een!ontwerprichtlijn.!Die!!richtlijn!zal!in! 2016! gevalideerd!
worden.!!
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Werkgroep&richtlijnen&
Farmaka! werd! uitgenodigd! om! als! partner! te! participeren! aan!
de!Werkgroep! Ontwikkeling!Richtlijnen!Eerste! Lijn.! De! opdracht! van!de!
werkgroep! is! om! de! herziening! van! een! tiental! bestaande! Belgische!
richtlijnen!en!ontwikkeling!van!twee!nieuwe!multidisciplinaire!richtlijnen!
in! goede! banen! te! leiden.! In! 2015! werd! deelgenomen! aan! twee!
bijeenkomsten!van!de!werkgroep.!

&
Expertisecentrum&valpreventie&
De! ‘Week! van! de! valpreventie’! stond! in! 2015! in! het!
teken! van! medicatie! en! vallen.! Farmaka! nam! als! expert! deel!
aan!de!werkgroep!die!de!campagne!mee!voorbereidde!en!gaf!
wetenschappelijke! input! voor! het! ontwikkelen! van! de!
campagnematerialen! (medicatie9algoritmes$ psychofarmaca;$
informatiebrochure$ voor$ ouderen).! Het! WZC?Formularium! en!
de!presentaties!van!onze!onafhankelijke!artsenbezoeken!rond!
de! thema’s! slapeloosheid! en! depressie! waren! hierbij! een!
belangrijke!informatiebron.!

&
!

EBMPracticeNet&
Farmaka! is! één! van! de! stichtende! leden! van! EBMPracticeNet.!
!
Dit!platform!focust!op!de!disseminatie!van!de!EBM!bronnen!en!richt!zich!
daarbij! in! de! eerste! plaats! op! de! decision! support! via! de! elektronische!
patiëntendossiers.!Farmaka! participeert! zowel! op! beheersniveau!als! op!
redactioneel!niveau!in!dit!project.!!
!

MedischRfarmaceutisch&overleg&

In! november! werd! in! Merelbeke! een! medisch?farmaceutisch!
overleg! (MFO)! georganiseerd,! naar! aanleiding! van! de! door! het! RIZIV!
toegestuurde!profielen.!Daaruit!bleek!dat!er!heel!wat!diabetici,!ondanks!
hun!verhoogd!CV!risico,!geen!statine!namen.!Het!doel!van!dit!MFO!was!
dit! percentage! te! verhogen,! in! samenwerking! met! alle! huisartsen! en!
apothekers! uit! de! regio.! Aan! Farmaka! werd! gevraagd! op! dit! MFO! een!
overzicht! te! geven! van! de! evidentie! en! richtlijnen! over! statines! bij!
diabetici.! Tevens! werd,! op! vraag! van! de! apothekers,! een! presentatie!
gegeven!over!de!zin!en!onzin!van!voedingssupplementen!zoals!rodegist?
rijst!en!co?enzyme!Q10.!

!

Ondersteuning&opleiding&verpleegkunde&en&vroedkunde&
Sinds! vorig! jaar! mogen! ook! vroedkundigen! bepaalde!
geneesmiddelen! voorschrijven.! Daarom! werd! de! opleiding! vroedkunde!
aan!de!Artevelde!Hogeschool!te!Gent!uitgebreid!en!werkte!Farmaka!mee!
aan! de! lessen! farmacologie.! !Ook! aan! de! Thomas! More! Hogeschool! in!
Turnhout! gaf! Farmaka! ondersteuning! door! lessen! te! geven! over!
medicatie!bij!ouderen!aan!verpleegkundigen!in!de!optie!ouderenzorg.!

!
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