VZA STATEMENT POLITHEEK
F. Buyle, S. Commeyne 24/04/2019
Het ziekenhuislandschap is onderhevig aan sterke therapeutische en budgettaire wijzigingen waardoor
een groot deel van de klassieke hospitalisatie-activiteiten verschuift naar de dagkliniek, polikliniek en
thuisomgeving.
Concreet betekent dit dat patiënten meer en meer specialistische geneesmiddelen zoals parenterale
((subcutane (SC) en intraveneuze (IV)) als per orale (PO) chemotherapie, IV en PO restrictieve
antibiotica/antimycotica,
fertiliteitsmiddelen,

anti-virale

geneesmiddelen,

weesgeneesmiddelen…

dienen

te

immunosuppresiva,
continueren

of

(parenterale)

zelfs

te

nutritie,

initiëren

in

de

thuisomgeving.
De ziekenhuisapotheker is, op basis van zijn 8 jarige opleiding én de continue bijscholing (accreditatie)
die resulteren in de erkenning van de beroepstitel, de expert wat betreft specialistische geneesmiddelen
en de daaraan gekoppelde farmaceutische zorg waarmee

een veilig én efficiënt gebruik in de

thuisomgeving wordt beoogd.
Om de zorg vanuit het ziekenhuis (hospitalisatie, dag- en polikliniek)

naar de thuisomgeving te

optimaliseren, kan de patiënt terecht in de politheek voor specialistische geneesmiddelen (bereidingen én
specialiteiten) en advies. Daarnaast kan de patiënt er bij ontslag niet-chronische medicatie of medische
hulpmiddelen voorgeschreven door de specialist- arts van het ziekenhuis ophalen. Net zoals
gespecialiseerde artsen een poli(kliniek) hebben binnen het ziekenhuis, beschikt de ziekenhuisapotheker
over een poli(theek), waarbij gebruik kan gemaakt

worden van de hoogtechnologische

en

administratieve voorzieningen van het ziekenhuis.
Dit biedt meerdere voordelen voor de patiënt en de maatschappij.
•

De geneesmiddelen zijn onmiddellijk beschikbaar bij ontslag uit het ziekenhuis en gekoppeld aan een
hoogstaande farmaceutische zorg.

•

Het rationeel omgaan met de beperkte financiële middelen aangezien de politheek kan afleveren in
een verpakkingsgrootte conform de voorgeschreven behandelingsperiode. Dit laatste draagt bij aan
het vermijden van verspilling daar vele van deze innovatieve farmaceutische therapieën duur zijn
voor de overheid én de maatschappij.
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Om deze transitie van zorg te optimaliseren staat de politheek – gelokaliseerd op de ziekenhuiscampus onder toezicht van de ziekenhuisapotheek. Dankzij deze geografische locatie is dit de ideale plaats waar
de bevraging van de thuismedicatie bij opname in het ziekenhuis (anamnese) kan plaatsvinden. Op die
manier beschikken de specialist-artsen over de meest recente informatie van de thuismedicatie en wordt
de therapie van de patiënt niet nodeloos onderbroken.
De ziekenhuisapotheker werkt nauw samen met o.a. de arts-specialist, verpleegkundig specialisten en de
sociale dienst van het ziekenhuis zodat een snelle en correcte informatieoverdracht naar de
huisapotheker en huisarts van de patiënt wordt gegarandeerd. Aan de hand van counseling en/of het
gebruik maken van beveiligde en gevalideerde medische apps kan deze overdracht ook rechtstreeks naar
de patiënt gebeuren.
Deze farmaceutische dienstverlening/verstrekking/acte door de ziekenhuisapotheker wordt vergoed via
een honorarium conform de huisapotheker.
REFERENTIE
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https://nvza.nl/voor-professionals/specialistische-medicatie-thuis.

Geconsulteerd op 14/02/2019.
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