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Inleiding

Op verzoek van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) organiseert het 
RIZIV in 2015 een bijzondere conferentie rond het thema rationeel voorschrijven en goed 
gebruik van geneesmiddelen bij ouderen, met focus op polymedicatie. 

De Nationale raad voor kwaliteitspromotie (NRKP) en het Comité voor de evaluatie van 
de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) staan in voor de organisatie van 
dit symposium, zonder afbreuk te doen aan andere specifieke projecten van andere 
organisaties (zoals BAPCOC voor antibiotica, BelPEP voor psychotropen).

De bedoeling van deze symposium-dag is een algemeen overzicht te maken van 
lopende projecten in België (of in naburige landen) ter verbetering van het gebruik van 
geneesmiddelen bij ouderen.

De mogelijke bijdrage van elk der actoren uit de dagelijkse realiteit wordt verduidelijkt: 
de patiënt (en zijn familie), de verpleegkundige, de voorschrijvende huisarts of geriater, 
de apotheker, de coördinerend en raadgevend arts (CRA) in woonzorgcentra (WZC). 
Mogelijke pistes ter verbetering van het onderling samenwerken komen er aan bod. 

Een uitgebreid wetenschappelijk comité begeleidt deze symposium-dag en krijgt ook de 
opdracht om permanente pistes uit te stippelen voor, dagelijks, overleg van alle actoren 
die betrokken zijn bij het goed gebruik van geneesmiddelen bij ouderen.

Praktische info
Het symposium vindt plaats op 3 december 2015.

Inschrijven is mogelijk door het volledig ingevulde inschrijvingsformulier terug te sturen 
voor 15 november 2015. Dit inschrijvingsformulier is beschikbaar op het secretariaat:

 } e-mail: polymedic-symposium@riziv.fgov.be

 } brief:  RIZIV
  Dienst voor geneeskundige verzorging - Directie farmaceutisch beleid
  De heer Herman Beyers
  Tervurenlaan 211
  1150 Brussel

Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van onze bevestiging (per post of per 
e-mail).

Het aantal plaatsen is beperkt tot 200.

Deelname aan dit symposium is gratis. Accreditering (rubriek “ethiek en economie”) is 
aangevraagd.



Programma

08.30 Onthaal

VOOrmiddag Voorzitter: Ivan Leunckens (huisarts)
    Vicevoorzitter: Anne Spinewine (klinisch apotheker)

09.15 inleiding van de dag
  Michel Creemers, Voorzitter van de NRKP

09.30 inleidende beschouwing - Polymedicatie bij ouderen: de complexiteit  
  van de realiteit
  Christophe Dumont (geriater)

Beschikbare informatie
09.55 minder voorschrijven en stoppen met voorschrijven bij ouderen:  
  haalbaarheid in de dagelijkse praktijk
  Jean-Pierre Sturtewagen (huisarts)

10.25 informatie voor de voorschrijvers met betrekking tot rationeel  
  voorschrijven door het riZiV (2015)
  Pascal Meeus  (RIZIV)

10.55  Voor een adequaat gebruik van psychofarmaca bij geïnstitutionaliseerde  
  ouderen (werkgroep van BelPEP)
  Mirko Petrovic (geriater en klinisch farmacoloog)

11.25 Pauze

Bijdrage van elk

Bijdrage van de voorschrijver

11.40 Opleiding over de herziening van de medicamenteuze behandeling bij  
  ouderen die meerdere geneesmiddelen gebruiken 
  Benoit Boland (geriater)

12.10 Een geïnformatiseerde tool om een individuele behandeling beter te  
  kunnen analyseren en aan te passen (STriP assistent)
  Paul Jansen (geriater en klinisch farmacoloog)

12.45 Lunch

  Bezoek posters



Namiddag  Voorzitter: Guy Beuken (huisarts)
    Vicevoorzitter: Johan Flamaing (geriater)

Bijdrage van de officina-apotheker

13.50 Een gesprek over polymedicatie door de officina-apothekers: invoering  
 van een Zwitsers voorbeeld in België
  Alain Chaspierre (apotheker)

14.20 Problemen voorkomen die mogelijk gelinkt zijn aan een geneesmiddel  
  (gheOP³S tool)
  Koen Boussery (docent farmaceutische zorg)

Bijdrage van de verpleegkundige in RVT

14.50 de cruciale rol van de verpleegkundige in de opvolging van de effecten van een  
 medicamenteuze behandeling (Pharmanurse)
  Tinne Dilles (verpleegkundige)

Bijdrage van de patiënt

15.20 de betrokken patiënt
  Vlaams Patiëntenplatform

15.50 Pauze

Overlegstructuren
16.10 « Come-On » : project rond een interdisciplinaire samenwerking voor een beter  
  gebruik van geneesmiddelen in rVT
  Veerle Foulon (apotheker)

16.40 Het medisch-farmaceutisch overleg: opgerichte structuren en stand van  
  zaken van de praktische realisaties
  Pierre Chevalier (RIZIV)

Conclusies van de dag
17.10 Kernboodschappen: het standpunt (in 3 minuten) van

 } de patiënt
 } een verpleegkundige
 } een geriater
 } een apotheker
 } een huisarts
 } een coördinerend en raadgevend arts (CRA) in RVT

17.30 Einde van het symposium, begin van de toekomst


