Focus op enkele vaak voorkomende interacties in de klinische praktijk; hoe
het risico voor de patiënt inperken ?
Goedgekeurd kwaliteitsbevorderend programma

Doel

Deze MFO heeft tot doel om lokale afspraken te maken tussen huisartsen
en apothekers zodat het risico op ernstige bijwerkingen verbonden aan
specifieke interacties (zie beschrijving) kunnen worden voorkomen of
beperkt.

Beschrijving

Inperken van het risico op ernstige bijwerkingen als gevolg van enkele
vaak voorkomende geneesmiddeleninteracties. Om dit doel te bereiken
is inzicht nodig in het mechanisme, de klinische relevantie, de
risicofactoren en de afhandelmogelijkheden van volgende
geneesmiddeleninteracties:


Coumarines in combinatie met NSAID’s en antibiotica; daarbij
aansluitend inzicht in het mechanisme en de afhandeling van
verwante interacties met een verhoogd risico op maagschade.



Statines in combinatie met antibiotica en azoolantimycotica.

Ontwikkeld door

Apr. Chantal Leirs (Escapo)

Verloop MFO

Duur : 2h
ontvangst deelnemers




handtekenen aanwezigheidslijst + gegevens (tel, fax, @)
controleren
toewijzing van plaatsen met oog op de vorming van
gemengde groepen van artsen en apothekers.
broodje + drank
(30 minuten)

start MFO




Algemene inleiding, motivatie voor de gekozen thema’s
en beknopte farmacologische achtergrond van de
interacties
(mechanisme,
risicofactoren,
afhandelmogelijkheden, … ) (30 minuten)
bespreking van casussen in kleine gemengde groepen
van artsen en apothekers en maken van praktijkgerichte
afspraken aan de hand van afspraaksjabloon
(90 minuten)

Moderator MFO

Lokale arts en/of apotheker. Externe moderator tegen betaling.

Beschikbare materialen

Voor het MFO


Handleiding met de volledige theoretische achtergrond en
draaiboek voor de praktische uitwerking van het MFO.



Handleiding met dataset om de Farmanetgegevens aan te
vragen (kwantitatieve evaluatie).

Tijdens het MFO


Voor elke interactie die aan bod komt:
o

Een fiche met de belangrijkste ‘take-home messages’
over mechanisme, risicofactoren, klinische relevantie
en afhandelmogelijkheden.

o

Een sjabloon om afspraken vast te leggen met alle
opties die aan bod zijn gekomen in het theoretische
gedeelte (zowel de optimale als de niet-optimale).

Na het MFO

 Evaluatie MFO
o Door dezelfde dataset bij FARMANET op te vragen voor
het tijdsinterval 9 maanden na het MFO.
o De behaalde resultaten zullen gecommuniceerd worden
aan de artsen en apothekers die aan het MFO hebben
deelgenomen.

