Multidisciplinaire aanpak bij Chronische Nierinsufficiëntie (CNI)
Goedgekeurd kwaliteitsbevordering programma
Doel

Optimaliseren van de begeleiding van CNI-patiënten door arts en
apotheker

Ultieme doel

Implementeren van een systematisch overleg tussen arts en apotheker
bij élke CNI patiënt

Beschrijving

Dit pakket is bedoeld voor huisartsen en huisapothekers die zich willen
buigen over de preventie van nierschade door veilig en verantwoord
geneesmiddelengebruik en zet vooral in op medicatiebewaking. Bij
patiënten met een chronisch gedaalde nierfunctie is een zorgvuldig en
aangepast medicatiebeleid noodzakelijk. De huisarts en de

huisapotheker zijn de twee belangrijkste spelers in het medicatiebeleid
bij chronische (nier)patiënten. Dat begint bij een goed overwogen
(rationeel) geneesmiddelenkeuze, een correct voorschrift, het veilig
afleveren van het geneesmiddel (geneesmiddelenbewaking), tot de
farmaceutische zorg.
Kennis (bij elkaar) vergroten en informatie uitwisselen tussen arts en
apotheker (met de nefroloog als derde partner) zijn sleutels in het
optimaliseren van het medicatiebeleid bij CNI-patiënten. Artsen en
apothekers bespreken samen op welke manier de begeleiding van CNIpatiënten geoptimaliseerd kan worden, welke patiëntgegevens
uitgewisseld worden, en welke patiënten risico lopen voor nierschade
door geneesmiddelengebruik.
Ontwikkeld door

Domus Medica i.s.m. KAVA

Verloop MFO

Duur : 1h30

Moderator MFO



Ontvangst en toelichting (5 min)



Achtergrond CNI door moderator (15 min)



Voorstellen verschillende bronnen en tools (10 min)



Casussen bespreken in groepjes (45 min)



Vastleggen lokale afspraken (10 min)

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

Beschikbare materialen

Voorbereiding MFO :


gedetailleerde beschrijving van het programma

Uitvoeren MFO


Keuze uit verschillende modules (max 1 à 2 modules per MFO)
o

Module Kennisoverdracht : presentatie “CNI in een
notendop”

o

Module Casuïstiek : casussen voor interactieve discussie

o

Module Gegevensuitwisseling : korte presentatie en
stellingen voor overleg in groepjes

o

Module selecteren van doelpopulatie : toelichten van
de werkwijze zodat de deelnemers thuis aan de slag
kunnen.

o

Module Medicatie Review : aanzet om de werkwijze van
medication review onder de knie te krijgen.

Na het MFO


Patiëntenbrochures



Steekkaarten voor artsen en apothekers

