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Dag van de
ziekenhuisapotheker 2
februari 2016
De dag van de ziekenhuisapotheker zal doorgaan op
dinsdagnamiddag 2 februari 2016.
Analoog aan de succesvolle editie van 2015 zullen er
opnieuw 7 workshops worden georganiseerd met uiteenlopende onderwerpen (implantaten, bereidingen,
antibiotica, klinische farmacie, product informatiefiches, geneesmiddelendistributie, bereidingen).
Tijdens de algemene vergadering zal het resultaat van
de verkiezingen voor een ZAIO en jonge ziekenhuisapotheker worden bekendgemaakt.

Medicatie
onbeschikbaarheden: de visie
van VZA i.s.m. AFPHB en BVZA
•

Ziekenhuisapotheken worden wekelijks tot
dagelijks geconfronteerd met meerdere nieuwe
stockbreuken of onbeschikbaarheden.

•

De opvolging vraagt een substantiële tijd van de
apotheek (tot een halve FTE/week per apotheek).
Elke apotheek maakt dezelfde oefening intern
binnen zijn/haar ziekenhuis.

•

De apotheker werkt met de beroepspartners
(firma’s, officina-apothekers, APB etc…) en de
overheid aan constructieve oplossingen in de
RIZIV/FAGG werkgroep onbeschikbaarheden. Via
het FAGG meldplatform van verwachte en aan
gang zijnde tekorten bij farmaceutische firma’s
kan u dit opzoeken. Er is geen integratie met de
apotheekpakketten. Dit zou in de toekomst
moeten kunnen.

•

VZA steunt ook het tijdig aanvragen van
derogaties door de farmaceutische firma (= invoer
van buitenlandse geneesmiddelen door de
farmaceutische firma, goedgekeurd door het
FAGG en facturatie en terugbetaling volgens
RIZIV-nomenclatuur). Dit is voor de ziekenhuizen
nog steeds de meest aangewezen constructie en
de patiëntfactuur wordt bovendien niet
beïnvloed.

•

Een persmededeling naar de vakliteratuur
omtrent het engagement van VZA voor krachtig
overleg werd midden januari 2016 verstuurd.

•

U kan elke suggestie omtrent dit topic
doorzenden
aan
het
VZA-secretariaat:
secretariaat@vza.be.

Tijdens het walking dinner zullen de twee Amgen
Scientific awards worden uitgereikt voor de beste poster. Voor een aantal collega’s die tot 21u30 aanwezig
blijven volgt er mogelijks een verrassing.
Er bij zijn is dus de boodschap! Inschrijven kan online
op de VZA website tot 26 januari 2016.

Carpool lijst PUO
Voortaan zal voorafgaand aan een PUO de inschrijvingslijst worden gedistribueerd naar alle werkende
leden. Dit laat o.a. toe om afspraken te maken rond
carpoolen.

Online Databanken
Sinds begin januari hebben alle leden gratis toegang
tot de volgende online databanken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Martinale British
British National Formulary
Drug Administration via Enteral Feeding Tubes
Stockley's Drug Interactions
Stockley’s Drug Interaction Alerts
Handbook of Injectable Drugs

Dit initiatief wordt gefinancierd door de VZA na goedkeuring door de leden die aanwezig waren tijdens de
PUO van december 2015. De hoofdapothekers hebben
hiervoor een log-in en paswoord ontvangen. Bij problemen kan u het VZA secretariaat contacteren.

Erkenning van onze
beroepstitel
Vanaf 1 januari 2016 zijn er een aantal aanpassingen
gebeurd aan de manier van aanvragen van de erkenning van onze beroepstitel.
De erkenning gebeurt niet langer door de Federale
Overheidsdienst Volksgezondheid. De aanvraag van de
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erkenning gebeurt vanaf heden elektronisch en online
via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

stuurt het erkenningsbesluit, of de negatieve beslissing, naar de aanvrager.

U vraagt dus de erkenning (verlenging/voorlopige) van
de bijzondere beroepstitel ziekenhuisapotheker online
aan bij het agentschap Zorg en Gezondheid van de
Vlaamse overheid.

Alle aanvragen die tot heden werden opgezonden
naar het FOD zullen uiteraard door het FOD worden
doorgegeven naar het agentschap Zorg en Gezondheid.

U moet zich hiervoor aanmelden met uw elektronische
identiteitskaart (met pincode) op www.zorg-engezondheid.be/e-loket. Er zijn een aantal verplichte
bewijsstukken die u zult moeten opladen. Bijvoorbeeld
attesten, of ziekenhuisapothekers in opleiding zullen
een stageplan en jaarlijkse hun stageboek moeten opsturen via het e-loket.

Opgelet: Het FOD volksgezondheid blijft wel bevoegd
voor het zogenaamde visum (de toegang tot het beroep). Een visum is het attest dat iemand nodig heeft
om zijn beroep te mogen uitoefenen. Het visum wordt
uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, en dat blijft ook zo na 1 januari 2016. Het
visum wordt automatisch opgestuurd na uw erkenning.

Na de aanvraag in het e-loket, kijkt Zorg en Gezondheid na of er geen bewijsstukken ontbreken in de aanvraag. Ontbreken er bewijsstukken, dan krijgt de
aanvrager daarvan een bericht met de vraag om extra
bewijsstukken in te dienen via het e-loket. Eens de
aanvraag volledig is, gaat het dossier naar de erkenningscommissie van het beroep. Die commissie van
experten beoordeelt het dossier en geeft een positief
of negatief advies over de erkenning. Op basis van dat
advies neemt Zorg en Gezondheid de beslissing en

Meer uitleg en overzichten van alle stappen vindt u op
www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen

Volgende collega’s werkten mee aan deze nieuwsbrief:
Barbara Claus, Hilde Collier, Franky Buyle. Wanneer u
zelf iets wil communiceren via de VZA nieuwsbrief kan
u uw voorstel doorsturen naar secretariaat@vza.be.

VZA werkgroepen
Volgende VZA werkgroepen zijn erkend door VZA.
VZA Werkgroep
Werkgroep Implantaten
Werkgroep Psychiatrie
Werkgroep Pletgeneesmiddelen
Werkgroep Bereidingen
Werkgroep Intercollegiale toetsing- Medicatieveiligheid
Werkgroep Klinische studies
Werkgroep Klinische farmacie
Werkgroep Antibiotica
Werkgroep PIF
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