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Ziekenhuisapotheek UZ Gent

Wat heeft een patiënt nodig voor OPAT?

- Antibiotica
- Toedieningsmateriaal
- Katheter verzorgingsmateriaal

Spilfiguur UZ Gent OPAT:

dienst patiënt begeleiding
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Typisch OPAT-antibioticum

- Geen of beperkte orale absorptie
4(vb. aminoglycosiden, carbapenems, glycopeptiden)

- Geen bruikbaar oraal alternatief

- Lage toedieningsfrequentie:
- Minst onderbreking van dagelijkse leven van patiënt
- Via:

- Lange halfwaardetijd
- Draagbare toedieningssystemen om continue infuus toe te dienen

Typisch OPAT-antibioticum

4Teicoplanine:  lange halfwaardetijd è 3 x week

• Halfwaardetijd : 50-70 uren

è Tijdens hospitalisatie: 
è opladen (Dag 1 1600 mg, dag 2 800mg, spiegel vlak

voor dag 3)
è Therapeutische concentratie
è OPAT: dosis 3 x week in bolus vb. 1200 mg
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Vraag: wie moet wettelijk antibiotica voor 
OPAT afleveren?
- Alle antibiotica moeten via de ziekenhuisapotheek afgeleverd 

worden

- Alle antibiotica moeten via de openbare apotheek afgeleverd 
worden

- Afhankelijk van het antibioticum via de openbare apotheek of 
via de ziekenhuisapotheek

- Patiënt mag zelf kiezen waar hij de antibiotica afhaalt

VOETTEKST6 /
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Welke antibiotica komen in aanmerking, 
qua terugbetaling?

è Ziekenhuisapotheek moet afleveren
Bron: RIZIV dd 6/10/2017

geen attest nodig

Welke antibiotica komen in aanmerking, 
qua terugbetaling?

è Openbare apotheek moet afleveren
Bron: RIZIV dd 6/10/2017

Mits attest
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Welke antibiotica komen in aanmerking, 
qua terugbetaling?

è Geen OPAT mogelijk

Bron: RIZIV dd 6/10/2017

Bron: BCFI dd 4/10/2017
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Hoe de antibiotica toe te dienen?

- Via bolus: voorkeur indien mogelijk

- Via infuus : vb. over 30 min

- Via continu infuus
- Niet elektrische pomp: vb elastomeer pomp 
- Elektrische pomp (CADD) 

- MUCO patiëntenin UZGent

- Bereiding in ziekenhuisapotheek: ceftazidim 8 g , tobramycine 400 MG and
cefuroxim 6 g

- Stabiel voor 7 dagen in koelkast

- Terugbetaald via conventie : huur CADD pump, materiaal

4Wat met PK/PD principes? 

Stabiliteit van geneesmiddelen
4Mogelijkheid van een geneesmiddel om de 

oorspronkelijke eigenschappen binnen de opgelegde
specificaties te behouden binnen een vastgelegde
periode

• Fysische wijzigingen (bv vochtigheid, temperatuur, licht, ..)
• Chemisch wijzigingen (bv. degradatie)
• Biologische wijzigingen (microbiologische groei)

4Cave:
• Bereiding in een niet aseptische omgeving: het gereconstitueerde

geneesmiddel moet binnen de 24 uur verbruikt worden
• Temperatuur in elastomeerpomp kan oplopen tot 33°C (in bed ‘s 

nachts) (Voumard et al. JAC 2017 doi:10.1093/jac/dkw582)

12 /
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Wat heeft een patiënt nodig voor OPAT?

- Antibiotica
- Toedieningsmateriaal
- Katheter verzorgingsmateriaal

Toedieningsmateriaal OPAT

- In UZ GENT: Samenstelling en levering kan bij patiënt thuis door 
externe firma (Remedus): standaardpakketten

- afhankelijk van de frequentie van toediening

Bolus

Infuus 1 x / dag

Infuus 2 x / dag

Infuus 3 x / dag

Infuus 4 x / dag

Infuus 1 x /dag

Optreknaald 2

10ml spuit 1

20ml spuit 1

Steriele kompressen 1

20ml 0,9% NaCl 1

Infuus set 1
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Standaard pakketten

Wat heeft patiënt nodig voor OPAT?

- Antibiotica
- Toedieningsmateriaal
- Katheter verzorgingsmateriaal

Verzorging katheter (1 per week)

Poortkatheter

Perifeer ingebrachte centraal veneuze
katheter (PICC)

Verzorging PICC

Neutron 1

Ontsmettingsvloeistof 500ml/14 dagen

Pakket Pick Plus 1

Tegaderm verband 1

Steriel verband set 1
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Wat kost OPAT?
- Ligdagprijs

- Bloedafnames + beeldvorming: forfaitair
- Antibiotica: forfaitair (vb. 135 euro ongeacht ligduur) + 25% van prijs + patiënt: 0,62 euro/dag

- Honoraria arts (specialist)
- Ziekenhuisverblijf (vb. water, koelkast,…)

4+

• Thuisverpleging: via forfaits, volledig ten laste van RIZIV (onderscheid 
weekdagen – weekend, toediening en katheterverzorging)

• Huisarts + specialist poliklinisch consult
• Antibiotica: RIZIV aan (openbare) apotheker + remgeld patiënt: cat B 

(geplafonneerd)
• Toedieningsmateriaal: patiënt

Wat kost OPAT?
voorbeeld

Volledige hospitalisatie Ceftriaxone® 1 x 2g IV 6 weken

Ten laste van de VI ten laste van de patiënt supplementen TOTAAL

3877 815 138 4831

1 week Ceftriaxone® ziekenhuis + 5 weken Ceftriaxone® OPAT

Ten laste van de VI ten laste van de patiënt supplementen TOTAAL

3019 538 13 2648

VERSCHIL - BESPARING

Ten laste van de VI ten laste van de patiënt supplementen TOTAAL
858 277 125 2183
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Wat kost OPAT?
voorbeeld

Volledige hospitalisatie Negaban® 2 x 2g IV 6 weken

Ten laste van de VI ten laste van de patiënt supplementen TOTAAL

4456 815 138 5409

1 week Negaban® ziekenhuis + 5 weken Negaban® OPAT

Ten laste van de VI ten laste van de patiënt supplementen TOTAAL
4925 1108 13 6047

VERSCHIL - BESPARING

Ten laste van de VI ten laste van de patiënt supplementen TOTAAL
-469 -293 125 -637

Ev. Hospitalisatieverzekering??

Ondersteunende documenten

Brochure voor de patiënt en mantelzorger

Patiënten brochure over de verschillende katheters

Brief voor 
Huisarts
Huisapotheek
Thuisverpleegkundige  

Voorschrift
Intern antibioticavoorschrift UZ Gent
(ev) bewijs van elektronisch voorschrift voor thuisapotheek
Medische materialen: via Remedus
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Ondersteunende documenten

Nuttig voor in de toekomst
Informatiefiches antimicrobiële middelen

Toediening
Bewaring 
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Brief
huisarts
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Brief 
huis-apotheker
thuisverpleegkundig
e

OPAT 
Specialistische medicatie thuis
Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapotheker (VZA)  vindt het 
belangrijk dat de farmaceutische zorg rondom deze 
specialistische geneesmiddelen wordt begeleid door de 
specialistische apotheker = de ziekenhuisapotheker 

Bv model Radboud UMC Nijmegen

VOETTEKST26 /
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Casus

- Antibioticabehandeling:
4 Teicoplanine 3 x week langs PICC-katheter gedurende 2.5 

maand via OPAT

- Bevraging patiënt:
4 ‘ik vond het zeer belangrijk dat ik thuis behandeld kon 

worden met OPAT omdat ik  daardoor terug kon gaan werken 
en dus niet maanden zonder inkomsten zat.’

4www.uzgent.be 
4zoekterm OPAT


