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Informatiebrief officina apotheek
Beste collega
Met dit schrijven willen we u op de hoogte brengen dat, in het kader van een OPAT programma, een patiënt
via uw apotheek intraveneuze antimicrobiële medicatie zal komen afhalen.
Wat is OPAT?
Sommige infecties vereisen langdurige parenterale therapie die, op basis van een aantal criteria, veilig kan
worden verdergezet in de thuissetting (na opstart in het ziekenhuis). Dergelijke programma’s worden in de
literatuur beschreven als OPAT (“Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy”). Het voornaamste doel van
het OPAT-programma is de patiënten toe te laten de behandeling op een veilige en doeltreffende manier te
vervolledigen in hun eigen comfortabele thuisomgeving, zodat ze hun dagelijkse activiteiten zo snel mogelijk
kunnen hervatten. Een aantal andere belangrijke voordelen van OPAT zijn onder meer te vinden op het vlak
van kwaliteit van de zorg (bv. preventie nosocomiale infecties), kostenbesparingen (bv. kortere
hospitalisatieduur) en optimalisatie van het gebruik van ziekenhuisbedden.
Praktisch
De Belgische wetgeving voorziet een aflevering van medicatie door een officina-apotheek of uitsluitend door
een ziekenhuisapotheek (H.G.). Indien de benodigde medicatie voor OPAT enkel door een
ziekenhuisapotheek mag worden afgeleverd, zal de patiënt zijn medicatie ophalen in de ziekenhuisapotheek.
Indien niet, zal de patiënt dit ophalen bij de openbare apotheek.
We zijn ons echter bewust dat er enkele knelpunten zijn hieromtrent, waaronder de goedkeuring van het attest
en de beschikbaarheid van de antibiotica bij de groothandel:
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•

Bepaalde intraveneuze antimicrobiële middelen worden terugbetaald via een attest1. Het duurt echter
enkele weken tot goedkeuring. Uit praktijkervaring kunnen we u melden dat dit attest steeds wordt
goedgekeurd. Er wordt gevraagd aan de patiënt dit attest, of een kopie, eerst aan u te tonen vooraleer dit
te overhandigen aan de mutualiteit.
Belangrijk: Gelieve er wel steeds rekening mee te houden dat niet alle attesten toepasbaar zijn op alle
generieken (terugbetaling kan afhankelijk zijn van de indicatie en er wordt niet bij elke generiek
terugbetaald).

•

Bij sommige groothandels is een beperkte hoeveelheid intraveneuze antibiotica beschikbaar en bij andere
is dit niet voorradig, maar dit kan steeds door hen besteld worden bij de firma. Gelieve dus tijdig te
bestellen bij de groothandel zodat de continuïteit van de therapie niet in gedrang komt.

Indien nog bijkomende vragen of problemen, kan u steeds contact opnemen.
Alvast bedankt voor uw samenwerking,

Het OPAT-team

Sommige antimicrobiële middelen worden volledig terugbetaald met een attest in categorie A (enkel bij patiënten met
mucoviscidose). Indien een attest noodzakelijk is bij OPAT is dit vaak in categorie B. Voor meer informatie omtrent de
attesten en terugbetaling kan u terecht op www.riziv.fgov.be of www.bcfi.be.
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