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Oktober 2020

OPAT … door de ogen van 
de ziekenhuisapotheker
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Algemene informatie AZ Groeninge:
Algemene informatie

1e OPAT patiënt in 2017

Aantal OPAT patiënten: Gemiddeld 2/maand

2020: stijgende lijn: Reeds 20 patiënten

Antibiotica: ceftriaxone, temocilline, teicoplanine

Voornamelijk urologie/neurologie, nu ook cardiologie en orthopedie

Gemiddelde duur OPAT: 22 dagen

OPAT piloot project FOD
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Antibiotica 

• Voorwaarden: 
• Geen oraal alternatief beschikbaar
• Max 2 toedieningen/dag (Lange halfwaardetijd of via continue infusie)
• Toediening via PICC/PAC
• Via ziekenhuisapotheek en huisapotheek

Toedieningsma
teriaal 

• Deel via ziekenhuisapotheek en huisapotheek
• Deel via thuisverpleging

Katheterverzorgi
ngsmateriaal

• Deel via ziekenhuisapotheek en huisapotheek
• Deel via thuisverpleging

Wat heeft een patiënt nodig voor OPAT? 
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Workflow in AZ Groeninge
Behandelende arts neemt contact op met labo 
microbiologie 
Bij start van OPAT: 
apotheek + sociale dienst + 
hoofdverpleegkundige betrokken dienst + 
behandelende arts in actie

Ziekenhuisapotheek 
heeft in hele proces 
coördinerende rol
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Criteria 
Deze criteria worden bij voorkeur door een multidisciplinair infectieteam (o.a. 
infectioloog, microbioloog, klinisch apotheker,…) besproken.

www.opat.be
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Ziekenhuisapotheker zet hele OPAT verhaal in 
gang met prijssimulatie

Sociale dienst bespreekt met de patiënt:
- Kostprijs
- Hospitalisatieverzekering
- Folders

6



20/10/2020

4

Voorschriften worden 
voorbereid door 
ziekenhuisapotheker 
+ attest aanvraag via e-
health
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Voorschriften intern en extern: 
antibiotica/infusievloeistoffen

Ziekenhuisapotheker belt naar 
huisapotheek voor bestelling
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3 dagen therapie 
meegeven vanuit 

ziekenhuis.

Samen met 
huisapotheker 
bekijken welk 

materiaal/medicatie 
patiënt nodig heeft. 

Nauw contact met West-Vlaamse apothekersvereniging 
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Informatie en correcte 
documenten 
meegeven aan 
patiënt. 

10



20/10/2020

6

Voorbereiding
• De algemene OPAT-procedure
• Antibiotica informatiefiches
• Checklijsten betrokkenen

Bij opstart OPAT patiënt
• Coördinerende functie bij elke OPAT casus: contacten met de verschillende partijen 

(intern/extern) en doorgeven van informatie/documenten
• Bijhouden OPAT registratiedocument 
• Bij regelmaat overleg met OPAT team

Voornaamste taken ziekenhuisapotheker
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• Elastomeerpompen bereiden in de ziekenhuisapotheek
– flucloxacilline
– vancomycine
– ceftazidim

• Afhankelijk van de stabiliteit 

• Kostprijs patiënt?

Toekomst AZ Groeninge?

12



20/10/2020

7

Geen wettelijk kader à versnipperde werking
à niet alle patiënten hebben terugbetaling cfr. Hospitalisatie-verzekering

Niet alle antibiotica worden terugbetaald in ambulante setting vb. Tigecycline

Materiaal: verschillende thuisverplegingsdiensten, andere manier van werken, ander materiaal.  

Elastomeerpompen à geen honorarium voor het vullen van de pompen 
à hoge kostprijs voor de patiënt
à stabiliteitsstudies

Complexiteit voor de patiënt van aflevering en terugbetaling via de officina-apotheek (attesten aanvragen, geen unit dose
verpakking, …), in elk ziekenhuis anders

Ongepland, tijdsintensief voor de ziekenhuisapotheek

Winst voor overheid, hogere kost voor patiënt? Voordeel ziekenhuis?

Pijnpunten
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Uniformisatie Centralisatie in 
ziekenhuisapotheek 

Betere 
patiënt/medicatie-

veiligheid

Standpunt VZA

à Gemak en comfort voor patiënt
à Sneller dagelijkse activiteiten kunnen hervatten (werk, school)
à Verminderd risico op nosocomiale infecties
à Beperking van hospitalisatiekosten
à Vrijmaken van ziekenhuiscapaciteit voor patiënten die er meer nood aan hebben
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www.linkedin.com/company/azgroeninge/

www.twitter.com/azgroeninge

www.facebook.com/azgroeningekortrijk

www.instagram.com/azgroeninge

Volg ons:

Vragen ?
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