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Voortgezet huisapothekerschap in de apotheek
Voor complex chronisch zieken en kwetsbare personen



Wat is “Voortgezet” huisapothekerschap?

BASIS farmaceutische zorg 

❑ Updaten medicatieschema

❑ Medicatiebewaking

❑ Vaccinatie sensibilisatie

❑ Basis therapietrouw begeleiding

❑ Inhalatie instructies

❑ Preventie: gezonde levensstijl, rookstop,

gewicht, …

VOORTGEZETTE farmaceutische zorg

❑ Goed Gebruik Geneesmiddelen 

begeleidingsgesprek (GGG COPD)

❑ Medicatie reconciliatie na ziekenhuisontslag

❑ Zorgzame thuislevering

❑ Communicatie via SIILO met andere 

zorgverleners patiënt

DATA VERZAMELEN in Zorgzaam Leuven > 

inzicht in de rol die apothekers opnemen



Voortgezet huisapothekerschap

Waarom?

Vanuit populatiemanagement gericht voortgezette farmaceutische zorg verlenen
aan specifieke patiëntengroepen.

Op welke patiëntengroepen focussen we in Zorgzaam Leuven?
• Kwetsbare populatie
• COPD patiënten en andere complex chronisch zieken

Hoe werken apothekers multidisciplinair samen met andere zorgverleners?

Via multidisciplinaire buurtteams



Multidisciplinaire buurtteams
Eerstelijn structureren en versterken

9 buurtteams van 
eerstelijnszorgverstrekkers



Stap 1: populatiemanagement ‘prioritering’

Lijst van huisapotheker-patiënten

Welke populatie betreft mijn 
huisapotheker-patiënten? Wie is 

kwetsbaar?

kwetsbaarheidsdriehoek als hulpmiddel

Prioritering patiënten ‘voortgezet 
huisapothekerschap’. 



Stap 2: zorgplanning samen met het 
zorgteam

ZELFSTURENDE BUURTTEAMS ORGANISEREN DE ZORG OP NIVEAU VAN DE BUURT

Populatiemanagement en stratificatie: personen at risk opsporen en toeleiden naar acties van 

casemanagement, zorgcoördinatie, zelfmanagement
Afspraken over zorgplanning met de patiënt in functie van zorgdoelen en holistisch

Rollen afspreken op basis van multidisciplinaire transmurale zorgprogramma’s (bv. hartfalen)

Voortgezet huisapothekerschap: medicatiebegeleiding, therapietrouw

Acties opzetten rond preventie, educatie, zelfmanagement

Vaccinatieprogramma’s opzetten in de buurt om de vaccinatiegraad te verhogen

Programma’s voor vroegdetectie van chronische ziekten: bv. spirometrie, hartfalentest

Zorgaanbod in de buurt beter organiseren: bv. aanbod psychische zorg verhogen, buurtwerking

Multidisciplinaire afstemming (1ste en 2de lijn), kwaliteit van zorg, patiënten participatie



Stap 3: farmaceutische zorg verlenen en registreren

Inzicht verwerven in de rol van apothekers binnen het voortgezet huisapothekerschap
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Forfait voortgezet huisapothekerschap: supplement bovenop het 

bestaande huisapothekerschap

Episodische betaling voor acute 

zorgnood: bv. na hospitalisatie

P4Q of P4P voor het samenwerken aan 

kwaliteit > voor het buurtteam

doorgedreven educatie 

gezonde levensstijl: bv. 

GGG

Populatiemanagement: 

vast bedrag 

Van prestatiefinanciering naar een gemengd systeem


