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Doelstellingen
1. Ontwerp buurtmodel ter ondersteuning
van het populatiemanagement op lokaal
niveau
2. Onderzoek naar de ideale procesflow
3. Onderzoek naar het juridisch kader

Test

Onderzoek en test
Geplande vaccinatie

Groepsvaccinatie

Dry-run groepsvaccinatie in een
buurtcentrum, toelevering via
satellietapotheek

Individuele vaccinatie op
afspraak in de huisartspraktijk en
in de apotheek
Individuele vaccinatie zonder
afspraak in de huisartspraktijk of
in de apotheek, vrije inloop op
vooraf ingeroosterde momenten

Test met echte vaccinatie in de
huisartspraktijk en in de apotheek.
Toelevering via de satellietapotheek
Via simulatie getest

Niet geplande vaccinatie
Opportuniteitsvaccinatie in de
huisartspraktijk tijdens een
consult en in de apotheek

Bevraging huisartsenkring en apothekers

Populatiemanagement als basis voor het
buurtplan
Structuur
- Buurtnetwerken van huisartsen, apothekers en verpleegkundigen
- Niveau 10000 inwoners:
• 1000-1400 risicopatiënten, jonger dan 65 jaar
• 1400-1800 personen ouder dan 65 jaar
Buurtplan

- zorgactoren hebben de lead – zij kennen de buurt het best
- Buurtplan = maatwerk geënt op de populatie
- Afspraken, rollen en verantwoordelijkheden

- Principe ‘dubbele accountability’ vooral van belang in grootsteden

Satellietapotheken staan klaar en zijn inzetbaar
- Onmiddellijk inzetbaar vanaf sluiting vaccinatiecentra
- Essentieel om verspilling te voorkomen zolang er enkel multidoses vials beschikbaar zijn
Booster scenario
- Eén satellietapotheek voorzien per buurt (niveau 10000 inwoners)
- Snelle opschaling naar maximaal scenario: daarom op tijd volledige puzzel leggen met
satellietapotheken op buurtniveau
- Vraaggestuurd werken: activeer/de-activeer satellietapotheken volgens de fase en de
noodzaak
- De populatiemanager, medisch en farmaceutisch expert zijn ideaal geplaatst om de
noodzaak in kaart te brengen.

Groepsvaccinatie in de buurt staat op nummer één
- Draagt bij tot de quintuple aim
- Locaties: bestaande eerstelijnspraktijken of buurtlocaties
- Lokale zorgverleners hebben de lead
- ELZ en lokaal bestuur ondersteunen operationeel
Juridisch en kwaliteitskader
- Twee procesflows mogelijk: voorbereiding vaccins op de locatie zelf of in de satellietapotheek
- Leg verantwoordelijkheden duidelijk vast (juridisch en SOP’s)
- Voorzie een systeem zodat overschotten niet verloren gaan

- Apothekers kunnen mee ingezet worden voor vaccinatie en voorbereiding indien er een
juridisch kader is en mits de apothekers een erkende opleiding hebben gevolgd

Test in multidisciplinaire setting
Buurtteam met 9 huisartsen, 9 apothekers en
een 8-tal verpleegkundigen

satellietapotheek
Buurt
team

+ andere
disciplines

Filmpje met getuigenissen

Individuele vaccinatie met vaccins voorbereid
in de satellietapotheek
Test en bevraging bij huisartsen, apothekers en verpleegkundigen
Gekozen procesflow
- Gecentraliseerde voorbereiding ‘alle spuiten’ in de satellietapotheek, maximale
benutting elke vial
- Vaccinatie op afspraak of op vooraf ingeroosterde momenten meer haalbaar (zolang er
enkel multidoses beschikbaar zijn)
Aanpassingen kwaliteits- en regelgevend kader

- Groepsvoorschrift
- Rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot transport en het in ontvangst
nemen van vaccins
- Zorgverleners niet verantwoordelijk stellen voor overschotten t.g.v. ‘no shows’
- Temperatuurscontrole opnemen in alle SOP’s

De apotheker vaccineert in de officina apotheek
-

Laagdrempelige vaccinatie als aanvulling na groepsvaccinatie

-

Alle deelnemende apotheken geslaagd voor de audit (n=12)

-

Kwaliteitsvereisten zitten vervat in KB 2009 ‘Onderrichtingen der apothekers’

-

Sinds 2012 houden alle Belgische apotheken een volledig gedocumenteerd kwaliteitshandboek
bij, conform KB 2009

-

Motivatie is hoog. Op een aantal van 50 apotheken in Leuven, hebben 31 apothekers de
opleiding tot vaccinator gevolgd

-

Afstemming met andere zorgverleners gebeurde in Leuven volgens het buurtteam overlegmodel

Kunnen apothekers in een toekomstige vaccinatiestrategie ingezet worden?
-> het is operationeel mogelijk.
-> het is nog niet juridisch mogelijk. Dit is een politieke beslissing.

Organisatorische integratie
Regio – ELZ niveau
Professionele integratie
HA, apr, vpk op buurtniveau
Populatiemanager
Medisch expert
zorgvrager
Farmaceutisch expert

Populatiegerichte zorg

Kringen

Lokale besturen

Eerstelijnszone

Eerstelijnszone niveau: Algemeen
populatiemanagement en
ondersteuning

Buurtniveau: samenwerkingsafspraken,
fijnmazig populatiemanagement:
vaccinatiebarometers, pharmradars,
wijkanalyses, niet-pluis… samenwerking
met buurtwerkers

Dank u!
Vragen?

