MEDISCH FARMACEUTISCH OVERLEG SZC – UZ Leuven

Aanwezig: Marie Van de Putte (ZZL), Karen Van den bosch (ZZL), Myriam Polfliet (OOTT en WGK), Gijs Van Pottelbergh (ZZL), Mare Claeys (ZZL), Renilde
Alaerts (ZZL), Carmen Peeters (HH Leuven), Karolien Walgraeve (UZ L), Lore Wellens (UZ L), Marthe Lambrechts (apotheek)

Datum: 10/04/2020

DOEL MFO
- De werking van het SZC voorstellen
- Het medicatie ontslagbeleid ziekenhuis afstemmen op het opnamebeleid SZC

AFSPRAKEN MET UZ LEUVEN (de ziekenhuisapotheker van HH Leuven was aanwezig en zal de
procedures van UZ Leuven intern verder bespreken en zoveel mogelijk volgen)

Voorbereiding opname
• De arts in het SZC neemt contact op met het ZH om de opnames van de daaropvolgende dag voor te bereiden

Medicatieschema bij ontslag uit het ZH
• Het SZC mag er op vertrouwen dat het medicatieschema bij ontslag uit het ZH de thuismedicatie van vóór opname
•
•
•
•

meeneemt (tenzij gestopt)
Het medicatieschema wordt in 3-voud meegegeven: 1 voor de ptn, 1 voor de arts, 1 voor de apotheek
HH Leuven geeft het medicatieschema voor de apotheek mee in een speciale enveloppe ongeacht of ptn naar huis gaat of
naar het SZC
Het medicatieschema wordt de dag van ontslag gevalideerd via MyNexUz health > huisarts
De arts in het SZC krijgt het medicatieschema op papier, dit komt mee met de ptn bij opname. Dus niet digitaal via
MyNexUz.

Overbruggingsmedicatie
• Voor een periode van 24 u: zowel nieuwe medicatie als thuismedicatie (medicatie voor opname)
• Voor een periode van 48 – 72 u: weekends en feestdagen
• Er worden normaal gezien geen medicatievoorschriften meegegeven

Besmettingsrisico en quarantaine
• Quarantaine tot 14 dagen na het begin van de symptomen.
• Bij blijvende (>14 d) of verergerende symptomen: ptn blijft in isolatie en behandelende arts beslist
• Het SZC zal de richtlijnen van UZ Leuven volgen. Procedure en opvolging symptomen: https://trello.com/c/THGOXlY2/10-

besmettingsrisico-opvolgen

Ontslaginformatie ptn, familie, mantelzorger
• Flyers: https://trello.com/c/LLYZRmvm/9-flyers-voor-ptn-bij-ontslag-zh-residentieel-en-zh-thuis

Zuurstof
• Medisch voorschrift zuurstof en attest

AFSPRAKEN IN HET SZC BIJ OPNAME
• Arts valideert het medicatieschema bij opname en past aan zo nodig. Stuurt medicatieschema samen met voorschriften via
•
•
•
•

Siilo naar de apotheek
Arts laadt het medicatieschema op in Vitalink (eID is hiervoor nodig)
Apotheek doet medicatienazicht en kijkt indien mogelijk het gedeeld farmaceutisch dossier na
Apotheek levert de medicatie in volledige verpakkingen en zorgt voor de farmaceutische zorg via een label op de dozen
Verpleegkundige zet de medicatie klaar in weekdozen

Het volledige verslag van het MFO en de bijlagen staan op https://trello.com/b/XYjlfIx0/szc-pellenberg
•
•
•
•
•

Ontslagprocedure
in- en exclusiecriteria doorverwijzing SZC
Besmettingsrisico opvolgen
Checklist ontslag
Flyers voor ptn en familie

Vragen bij dit verslag? Contacteer marie.zorgzaamleuven@gmail.com

Volgend MFO op 27/04/2020
Tussen SZC en de eerstelijn: via de zorgraden van ELZ Leuven, ELZ Leuven N en ELZ Leuven Z

UZ Leuven
Checklist ontslag uit COVID-unit naar residentiële setting
Supervisor
Validatie verslag de dag van ontslag
ASO
Telefonisch contact huisarts
Ontslagbrief:
naam en dect ASO
datum ontslag
einddatum isolatie + toelichting opvolgtabel
symptomen
symptomen bij presentatie
medische gegevens / behandeling
opvolging door CRA en zorgverleners in residentiële
setting
zuurstof therapie
Opvolgafspraken in het ziekenhuis
Zuurstoftherapie:
medisch voorschrift zuurstof
attest acute / palliatieve zuurstoftherapie
Medicatieschema voor CRA, apotheker en patiënt
Medicatievoorschriften:
niet nodig voor thuismedicatie (-> CRA)
voor nieuwe medicatie -> arts in residentiële setting
Medicatie: meegeven voor 24u of langer bij WE of feestdag
Voorschrift kine
Sociale dienst
Contactname met familie, naam en dect sociale dienst doorgeven
Contactname opnameverantwoordelijke naam en dect sociale dienst doorgeven
instelling
praktische afspraken
afspraken ikv zuurstoftherapie
Flyer richtlijnen voor familie COVID-unit (ontslaginfo) bezorgen / overlopen
Flyer richtlijnen ontslag naar residentie uit COVID-unit bezorgen / overlopen
Verpleging
Contactname met familie zo niet gebeurd door soc. dienst: zie taken soc. dienst
Overlopen van de flyers met ontslaginfo/isolatie info
Brochure zuurstoftherapie
VINO: verpleegkundige ontslagnota t.b.v. thuisverpleging
Ontslagbrief voor CRA
Voorschrift kine
Voorschrift en attest zuurstoftherapie
Medicatieschema (3 voud)
Medicatie voor 24u of langer bij WE of feestdag
Attesten hospitalisatieverzekeringen ea.: contactname soc. dienst

