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Projecten rond medicatie in Zorgzaam Leuven

Voortgezet huisapothekerschap

Zorgzame thuisleveringen

Medicatie reconciliatie – enveloppe-actie

Voortgezette farmaceutische ontslagbegeleiding (nieuw)

Telefarmacologie service 

ADEM-project
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De medische app SIILO

inspiratiebundel

ARTIKEL: WAT IS SIILO,

MOGELIJKHEDEN WAARVOOR GEBRUIKT?

SIILO SCHAKELZORGCENTRUM

SIILO EERSTELIJN

ALGEMENE GEBRUIKERSHANDLEIDING 

SIILO



SIILO schakelzorgcentrum
Waarin zit de meerwaarde van deze applicatie?

✓ Gebruiksvriendelijk: eenvoudige chat veilig
en anoniem delen van patiëntgegevens

✓ Voldoet aan de hoogste internationale
veiligheidseisen voor gegevensverwerking
in de gezondheidszorg

✓ Beschikbaar op zowel GSM als laptop wat
toelaat makkelijk bestanden en foto’s te
delen met andere zorgverleners.

✓ Mogelijkheid om groepen te maken waarin
verschillende zorgverleners kunnen
deelnemen aan een gesprek. Hierdoor kan
een individuele casus interdisciplinair
behandeld worden.
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Toepassingen Siilo casuïstiek SZC

VOORTGEZETTE ZORG 
NA ONTSLAG
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Siilo project: lessons learned

Zorgverleners communiceren nu vaak met individuele briefjes/telefoons/geen communicatie

→ Verwarring en misverstanden, verwarrend voor patiënt

→ Niet altijd duidelijk wanneer er iets verandert in het medicatieschema, soms geen medicatieschema

beschikbaar

→ Zorgverleners niet altijd betrokken bij patiënt omdat ze niet op de hoogte zijn

= Geen optimale interdisciplinaire samenwerking/ zorg

➔MET SIILO MOGELIJKHEID OM OP EEN VEILIGE MANIER TE COMMUNICEREN,

BETROKKEN ZORGVERLENERS OP DE HOOGTE TE HOUDEN &AFSPRAKEN TE MAKEN

ZODAT EEN OPTIMALE OPVOLGING VAN DE PATIËNT MOGELIJK WORDT
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Zorgplan

= één generiek document dat de patiënt meeneemt naar de 
zorgverleners uit zijn zorgteam

➢Patiënt beheert zelf zijn zorgplan

➢Elke zorgverlener uit zorgteam heeft toegang tot zorgplan

➢Opstart zorgplan →multidisciplinaire communicatie is van belang



Generiek zorgplan 
Zorgzaam Leuven
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Transmurale medicatieoverdracht en 
Telefarmacologie service

✓ Vanuit de dienst Geriatrie UZ Leuven 

✓ Bij elke interventiepatiënt wordt aan alle betrokken zorgverleners een medicatieschema 
bezorgd met vermelding van de contactgegevens van de klinisch apothekers. 

✓ Daarnaast wordt ook de huisarts en eventueel het woonzorgcentrum telefonisch
gecontacteerd 

✓ Voor de huisapotheker wordt een enveloppe met het medicatieschema en de 
voorschriften meegegeven. Dit project is gekoppeld aan het medicatie reconciliatie project 
van de huisapothekers. 



Telefarmacologie service praktisch

✓ Rechts bovenaan het medicatieschema staan de contactgegevens.

✓ Deze dienst is gratis en wordt gefinancierd door Zorgzaam Leuven.

✓ De klinisch apothekers zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8u30 en 17u
via een gsmnummer en een SIILO account (Aspire Studie).



Voorbeeldcasus 1: contact door een huisapotheker 
met de klinisch apotheker. Tijdens de opname werd 
er geswitcht naar een andere specialiteit binnen het 
ziekenhuisformularium. Het was onduidelijk voor de 

huisapotheker of Amlor/amlodipine nieuw was of 
toch al eerder werd gegeven. Dit werd telefonisch 

uitgeklaard en nog eens duidelijk gecommuniceerd 
aan de patiënt.

Voorbeeldcasus 2: contact door 
thuisverpleegkundige met de klinisch apotheker. 2 

weken na ontslag had de patiënt last van 
uitslag/blauwe plekken. Er werd gevraagd of dit een 

mediatie-gerelateerde oorzaak kon hebben. Deze 
patiënt stond op Lixiana, er werd samen met de 

supervisie beoordeeld dat deze patiënt best eens 
klinisch nagekeken kon worden door de huisarts 

waarbij ook de hemoglobinespiegel diende 
opgevolgd te worden. 

Voorbeeldcasus 3: contact door woonzorgcentrum 
met de klinisch apotheker, bij het telefonisch 

gesprek bij ontslag werd reeds doorgegeven dat 
Pradaxa niet geplet mocht worden, op dat moment 

kon de patiënt terug slikken zonder problemen, 
echter een aantal dagen laten lukte de inname niet 

en werd alle medicatie geplet. Het 
woonzorgcentrum heeft dan contact opgenomen 
om te vragen wat er best ondernomen diende te 

worden. Samen met de huisarts werd beslist om te 
switchen naar Lixiana wat wel geplet kan worden.

Telefarmacologie service
Enkele casussen



Wat zijn jullie ervaringen rond 
multidisciplinaire communicatie?


